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 مْيِحّرلأ نئمخّرلأ للأ مشب
 ميدقت

 مشاه ئنيسحلا روتكذلا ذاتسألا ةليضفل

 ةئمالسإلا ثوحبلا عمجمل ماعلا نيمألا

 ةالّصلاو ؛ ولا ّصلأ ُلَمَمْلاَو بَيطلا ماكْلا دَعَصَي ِهْلِإ 8 ؛ هلل دمحلا

 هلآ ىلعَو . ِدّمَحُم اندّيس ؛ نيلسرملا مامإو ئدهلا ّيبن ىلع مالّسلاو

 . ًاريثك ًاميلست مّلسو « هبحصو

 : لعبو

 ين « ءاعمج ةّيرشبلا حلاصم ققحي « نايدألا متاخ مالسإلا نيدف

 زفحت مئازع هحنمو « هللعل ءاودأ هل ٌبطو « ةّكصو ًاحورو أ اركف ناسنإلاب

 « ةرطفلا رومأ نم ًارمأ كرتي مل ٠ ٍميركلا لمعلاو « لضافلا ٍكولُسلا ىلإ |

 ققحي ًانوناق الو « ندبلا ةرضنل ةماعد الو . قالخألا بذهي ًايدأ الو

 ًاقيقرتو « ةّمألا ءانبأل ةيبرت ؛ هعرشو هتّيب الإ . .قوقحلا قثويو « لدعلا

 ئوقتلو « تايرغملا مامأ اودمصي نأ لجأ نم « مهتدارإل ةيوقتو « مهسوفنل
 ةميرك ةايح اويحيو « مهسنج ءانب أ ئلع ٌبحلاب اوضيفيو ١ مهيف ريخلا عزاون

 الا عباطلاب عوبطم عفر مهتجم يف اوشيعيو ٠ نانتمطالاو ناميإلابةرماع

 . ةماركلاو ةّرعلا هل َقَقحيو ٠ ٍقارشإو ٍلامجو ٍلامكو ٍلالج نم هيف ام لكب

 نيذلا « داّوُولا مركأبو « مالعألا ءاملعلا مظعأب لفاح نيملسملا خيراتو

 عيمج يف ٌّقحلا هجوأ نع اوفشكو « مئدهلا حيباصمو « روثلا لعاشم اولمح
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 دجملا ىلإو « ةرّهطملا ةّنّسلا ىلإ تاعامجلا اوهّجوو « تالضعملا
 ٌومّسلاو لبثلاو « ريخلا لمع ئلإو « هللا ىلإ ساّنلا ديب اوذخأو « راخفلاو
 ةّيحورلا اهيف نمكت يتلا ةايحلاو « حاورألا لقص ئلإو « راهدزالاو لامكلاو

 . ءاَفَّصلاو ءاقّتلاو ةئفافّشلاو

 ةّيلاثم ةروص مّدقي « سنأ نب كلام : ةرجهلا راد مامإ ١ : مويلا باتكو
 , ًةدابع « لّوألا زارّطلا نم « ممقلا ةّمق يف « نيلماعلا ءاملعلا نم ملاعل
 . هللا ىلإ ةوعَّدلا لجأ نم ةدهاجمو « ًاداهتجاو

 . ثيدحلاو « هقفلا يف آميظع ًاثارت تكرت ةّيمالسإ ةّيصخش زربيو
 باحصأ ؛ نيروكشملا ءاملعلل ًاجذومت تناكو « بدألاو « ريسفّتلاو

 ٠ , اهتاّيقالخأو اهتالماعمو « اهمّلعتو ةّمألا ءانبأ ميلعت يف ةميظعلا بقانملا

 . ٌقحلاب كّسمتلاو « نحملا ىلع ربّصلا يفو

 . نوفراعلا نولماعلا ٌءاملعلا ىَقُّثلاو لضفلاب ةّذفلا ةّيصخّشلا هذاهل دهش
 - « ّطغل هبوشي ال يذلا راقولا سلجم تسلجو « عرو يف ئوتفلل تّدصتف
 . ٌلدج الو ٌءارم هسندي.الو

 هللا لوسر ةّبحمب ًائلتمم « ًآنّيد آّيقت ًاعضاوتم ًاميكح اهبحاص شاعو
 ةماقإلا ةّبحمو ٠ مهيلع هللا ناوضر هباحصأ ةّبحمو . ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا لوسرل ًاماركإ ؛ اهلهأ مارتحاو . ملسو هيلع هللا ىلص هتنيدم يف

 يف ًآتبث ةياوّرلا يف ًالدع ناكو « هثيدحل ًاريقوتو « ملسو هيلع هللا ىلص
 . ثيداحألا

 نمل الإ هطعي ملو .هنم ةدازتسالا ىلع صرمحو « ملعلا مرتحا
 ةديعب ةظحالمو « ٍقيقد مهفو « عيفر قوذ اذ ًافيرظ آبيدأ ناكو ٠ هقحتسي

 . ةميكح ةسّيك لانملا

 ٌءاجر هل دري ال « ءافلخلا ىلع لاّعفلا هريثأت هل ٠ ّقحلا يف ًائيرج شاع
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 هتاقوأ هلغشو « هللاب هزازتعاو « هتديقع خوسرو « هيدأل ؛ ٌبلط الو

 . ليألا مايقو « دُجهّتلاو « ةدابعلاب

 هللا لوسر قالخأب قّلختو « هيلع لهج نم عم حماستو « هملظ نّمع افع
 . ملسو هيلع هللا ىلص

 ةرمث ؛ ٌنكلاملا ٌيولع ٌدَكَحُم : روتكدلا ذاتسألا : اذله انباتك فّلؤمو
 , ةّيمالسإلا ةوعّدلا نصح « ّيمالسإلا ملاعلا يف ةكرابملا فيرّشلا رهزألا
 ةعماجلا « ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةئسو هللا باتك ئلع ظافحلا ةرانمو
 . نافرعلاو ملعلا رونب اينّدلا ٌدمت يتلا « ةقيرعلا ةّيملاعلا

 يف ةّذفلا هتلاسرل ناكو « نيّدلا لوصأ ةّيلك نم زوتكُدلا ةليضف جّرخت
 ذاتسألا ةليضف : لاثمأ ءاللجألا خويشلا رابك ءانث نم اهبساني ام « ثيدحلا
 ةليضفو « ءاملعلا رابك ةعامج وضع ؛ سياّسلا ٍدَّمحم خيشلا موحرملا

 ا

 هتناكمل يتفرعمو « ٌيولع ٍدَّمَحُم روتكُدلا ةليضفب ةقيثولا يتلص ن
 دجسملا ىف ةلفاحلا ةليصألا هتقلح ىفو « ةّيملاعلا لفاحملا يف يعل
 حيكلاملا تيبلا ةلاصأو « رماعلا هلزنمب ةّيملاعلا ةّيملعلا هتسردمو « مارحلا

 .٠ ةيناحورو ًاقلخو ًاملع 1

 طيسبّنلا هيف ئعار يذلا « مّيقلا هباتك ميدقتل ًاديعس ينلعجي كلذ لك

 ليلج 2 دهجلا روكشم « فدهلا ليبن « ٌقفوم لمع ٌكشالو وهف

 . هلا ىلإ ةرجتم « نآتلا

 طفح ىلع نيلماعلا مهئاملعو : نيدهاجملا مهمالعأ ريس و « ديجملا

 ةمظع اوريل ؛ ليصألا ءالجإو « ٌّقحلا هجوأ ةنابإو « ةوعّدلا رشنو « نيّدلا

 ال



 . ناميإلا قيرط ىلع عفّدلا ةّوق اودمتسيو « ةربعلا اومهلتسيلو « مالسإلا

 ةليضف هللا يزجي نأ يئاعدو « هاده ئلع اوقتلي نأ مهقفوي هللا ٌلعلف
 . ءازجلا ريخ فّلؤملا

 . قيفوّتلا هللابو « ًارخآو ًالوأ هلل دمحلاو

 ةّيمالسإلا ثوحبلا عمجمل ماعلا نيمألا

 مشاه ٌئنيسحلا روتكّذلا



 ل ملأ مشي

 ةمّدقم

 « نيلسرملا فرشأ ئلع مالّسلاو ةالّصلاو « نيملاعلا ٌبر هلل دمحلا

 . نيعمجأ هبحصو هلآ ئلعو « ِدَّمَحُم اندّيس

 : دعب اَنمَأ

 هللا همحر سنأ نب ب كلام مامإلا ةرجهلا راد مامإ خيرات نم تاحفص هذلهف

 باحصأ ةقيرط ئلع هلاوحأ عيت اهنم دوصقملا سيل « ةعساو ةمحر ئلاعت

 : هلامفأو هلاوقأ م ٌةدافتسم « هتايح ىف ”لاوحأو فقاوم ىه انتو ٠ مجارّتلا

 ْ ٠ . اهراهظإ اندرأ

 نم لعف وأ « هلاوقأ نم ٍلوق تحت ًايوطنم فقاوملا كلت ضعب نوكي دقو

 هزربنو « هررحنو « هجرختسنف . .هل تلصح لاح ةعقاو وأ ٍةَّصق وأ « هلاعفأ
 . كلام بقانم يف « ًادومحم آافصو لكشيل ؛ ةّيلج ٍةحضاو ةروص يف

 لضفلا جهنم ةماقإ ئلإ انوعدي امو « انلاوحأ بساني ام ىلع اندّكأو
 . ًاسيردتو ًاسردو ةدافتساو ةدافإ « هل اننيقلتو « ملعلل انلوانت يف ةماركلاو

 , ًاداشرإو « ةحصانمو ٠ بدأو « ًاقلخ « انباحصأو انناوخإل انتلماعم يفو

 ٠ هقيرط ناك امهم ٌقحل ابلطو « ركنملا نع ايهنو « فورعملاب ًارمأو

 . نيمآ نيصلخملا نيلماعلا دّيؤي نأ هللا لأسن

 « نيملسملاو انخياشمو انيدلاو محري نأو انتائّيس نع زواجتي نأو

 هبتكو

 سابع نب يولع ُنِب ٌدّمَحُم دّيَسلا

 ئينسحلا ٌئكلاملا

 ١م وا /؟ /19  ةمدكملا ةّكم









 هتيبو هبسن

 نب كلام وه : راكب نب ريبّزلا هنع هاكح اميف سيوأ يبأ نب ليعامسإ لاق

 . ٌينميلا ٌيحبصألا رماع يبأ نب كلام نب سنأ

 يف هفلح ٠ برعلا نم وهف : « رصتخملا ١ حرش يف باّطحلا مامإلا لاق

 هيلع يذلا اذنه « ةقاتع ئلوم ال . فلح لوم وهف « هللا ميت ينب شيرق
 | ' . 29روهمجلا

 اذنه ِكلام بسن يف بسّشلا ءاملع فلتخي مل : ضايع يضاقلا لاقو

 0 « ميت ينبل يلوم ُهَّنَأ نم قاحسإ نبا نع ركذ ام ّآلإ . . حبصأ يذب هلاصتاو

 رهشألا ىلع فلح نم مهنيبو هفلس نيب ناك امل كلذو ٠ ٌببس هل مهو وهو

 '"”عيمج امهنم وأ ء رهص نم وأ . حصألاو ٠

 ءافلح اوناك هدلو نمو ًاكلام َّنَأ ركنأ ًادحأ َّنَأ ملعأ ال : ربلا دبع نيا لاق

 . ""لطاب وهو قاحسإ نب ُدّمَحُم همعز امآلإ ٠ شيرف نم ةّرم نب مين ينبل

 نب نئمحّرلا دبع نب كيرش تنب ةيلاعلا يه : ريبُّرلا لاقف : هّمأ اَكأ

 ْ . ةّيدزألا كيرش

 . كلام هدلو هنع ئور دقو . ثيدحلا ةاور دحأ وهف : ٌننأ هوبأ اًمأو

 . كلام خيش باهش نبا هنع ئور كلذكو

 نع يوري نيعباّتلا رابك نم وهو « سنأ وبأ هتينكف : كلام هَّدج اًمأو

 . )51/١( « ليلخ رصتخم حرش يف ليلجلا بهاوم » 230

 .(١١؟ولك*+ (1/١2 كرادملا١ (؟)

 «)1١١(. ءاهتنالا» (



 نم ناكو «٠ تباث نب ناّسحو « ةريره ىبأو . ةشئاعو ء ةحلطو « رمع

 هربق ىلإ ًاليل نامثع اولمح نيذلا ةعبرألا دحأ وهو « مهئاملعو ساَّنلا لضافأ
 فحاصملا نامثع عمج نيح فحاصملا بتكي نمم ناكو «هونفدو هولسغو

 هللا لوسر باحصأ نم وهف . ورمع نب رماع وبأ وهو : هيبأ دج اًمأو

 ملسو هيلع هللا ىلص ّيّنلا عم اهّلك دهاشملا دهشو « ملسو هيلع هللا ىلص
 . ًاردب الخ

 طلغ اذإف ٠ بابلا فلخخ فقت تناكو ٠ هملع ظفحت نبا ِكلامل ناكو
 ْ . هيلع دريف « كلام نطفيف « بابلا ترقن . .ءىراقلا

 : مامعأ ةثالث هل ناكو ٠ أّطوملا هيبأ نع ور ' ويحي ١ ىّمسي دلو هلو
 ئّمسي اّمع هل نأ مهضعب ركذو . عيبرلاو « ٌسيوأو «٠ ليهس وبأ عفان
 . راسيب ىّمسي رخآو . رضلاب

 . ثيداحألا ةاور نم مهّلكو

 : هدلوم

 رهشألاف ًاريثك ًافالتخا هدلوم يف فلتخا : ضايع لضفلا وبأ يضاقلا لاق

 نم نيعستو ثالث ةنس هدلوم َّنَأ ريكب نب ئيحي لوق كلذ نم يور اميف
 . ةرجهلا

 « نينس ثالث هب تلمح : مهضعب لاقف ؛ هب هّمأ لمح يف فلتخا امك
 . نيتنس هب تلمح : مهضعب لاقو

 دشنأو « محلا هللاو هتجضنأ : ُيِرييّزلا هللا دبع نب راكب لوقي كلذ يفو
 : حاّمرطلل

 (20تالماحلا نوطب انجّضنت ْئّنح ماحرألا انلمحب ٌيِضت

 )١( كرادملا»نمآصخلم ١06 :١؟١(.
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 نم عضوم ؛ ةوُرَملا يذب هللا همحر كلام دلو : باّطحلا مامإلا لاقو

 . مهضعب هركذ اذكنه « ةنيدملا نم درب ةينامث ىلع كوبت دجاسم

 دلوملاو راّدلا يندم هن : 2©«قراشملا» لوأ ىف ضايع ىضاقلا لاقو

 ةنيدملا لامعأ نم ةورّملا اذ َّنأل هلبق ام نيبو هئيب ةافانم الو ؛ ةأمَّتلاو

 / يو

 : هتفص

 . ها كلام نم آاهجو نسحأ ًائثّدحم تيأر ام : مصاع وبأ لاق

 « فّرطمو « ٌيعفاّشلا : مهنم هباحصأ نم دحاو ريغ هفصو دقو : تلق

 . ليعامسإو
 ل

 . ضعب ئلع ديزي مهضعبو : '"”نوحرف نبا لاق
 « ةيحّللاو سأّرلا ضيبأ « ةماهلا ميظع « ًاميسج « ًاليوط ناك : اولاق

 ميظع « ٌّمشأ « علصأ « ةروّصلا نسح « نيعأ  ةرفّصلا ىلإ ضايبلا ديدش ظ

 . لوطو ةعس تاذ هردص غلبت اهّمات ةيحللا

 : هبيطو هسيلم

 ةّيرصملاو « ةّيناسارخلاو « دايجلا ةّيندعلا باِيَّلا سبلي كلام ناكو

 . باِيَّتلا ضيبأ نوكي نأ ءىراقلل ٌتحأ : لوقي ناكو «. ضيبلا ةعفترملا

 اهيلع عضيو ةمامعلا سبلي « ربحلا رثأ اهيلع ئري ال باِّثلا ئقن ناكو
 ٌبحأ ام : لوقيو . هريغو كسملا ؛ دّيجلا بيّطلا لمعتسيو « ناسليّطلا

 . ملعلا لهأ ةّصاخو هيلع هتمعن رثأ ئريو الإ هيلع هللا معنأ دحأل

 )1١( ١ ليلخ رصتخم حرش يف ليلجلا بهاوم « )١/58( .

 )0( بهذملا جاييدلا» ٠ )18( .



 . كولملاب ءيش هبشأ وه اذإف كلام ىلع تلخد : هفصاو لوقيو

 : هتكسم

 « دوعسم نب هللا دبع راد ىهف : ةنيدملا ىف اهب لزني ناك ىتلا هراد امأ
 . هراد ءرملا بسن : لوقيو « تام نأ ىلإ ءاركلاب اهنكسي ناكو

 هللا لاق : لاقف « كلذ ىف هل ليقف « هللا ءاش ام اهباب ئلع ًابوتكم ناكو

 . رادلا : ةّجلاو « ةيآلا 4 هَساَم َتَلُق كَ َتََْمْدِإاَلرلَو » : لجو دع
 يف ةرسيو ةنمي ةحورطملا قرامّتلاو دئاسولاب ةزّهجم ةبترم هراد تناكو

 . ساّلا هوجوو راصنألاو شيرق نم هيتأي نمل تيبلا رئاس

 4# #خ

 ل



 هيلع هربصو ملعلل هبلط

 . ''"فئش هنذأ يفو ةعيبر ةقلح يف ًاكلام تيأر : ُيريِبُرلا لاق

 . هرغص نم خويّشلا دنع بلّطلا هتمزالم ىلع كدي اذنهو

 ذا : هل تلاقف ٠ بدألا وهو ملعلا يف حتفلا باب لإ هّمأ هتدشرأ دقو

 . هملع لبق هبدأ نم ملعتف ةعيبر لإ

 ضقن ئتح هلامو هتقو ّلك كلذ يف فرصو « ملعلا بلط يف دهتجاو

 ملعلاب ميظعلا هفغشو هصرح روص ضعب نع هسفنب كلام انربخيو

 : لوقيف « خويشلا ءاقلو بلطلاو

 يف لعجأ تنكو « هريغب هطلخأ مل نينس عبس زمره نبا ىلإ تعطقنا ١-

 خيشلا نع دحأ مكلأس نإ : مهل لوقأو « هنايبص هلوانأو « ًارمت يّمك

 . ليللا ىتح هتيب نم جرخأ امف ةركب هيتأ تنكو . لوغشم : اولوقف

لا نم ةرجش ينّلظت امو « راهّنلا فصن ًاعفان ينآ تنك : لوقيو ١"
 سمّش

 مّلسأف هل ضّعتأ مث « هدرأ مل يّنأك ًةعاس هعدأ جرخ اذإف « هجورخ ُنّيحتأ

 اذك يف رمع نبا لاق فيك : هل لوقأ . .طالبلا لخد اذإ نَّنح هعدأو « هيلع

 . ينبيجيف .ءاذكو

 باهش نيا هيف ولخي ٌموي مويلا اذله : تلقف « ديعلا تدهش : لوقيو

 : هتيراجل لوقي هتعمسف « هباب ئلع تسلج يح ّلصملا نم تفرصناف

 طرقلا : نوُنلا نوكسو « ةمجعملا نيشلا حتفب : فشلا (1)
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 : لاقف . كلام رقشألا كالوم : لوقت اهتعمسف .٠ بابلا ىلع نم يرظنا
 . ال : تلقف . كلزنم ىلإ دعب تفرصنا كارأ ام : لاقف تلخدف هيلخدأ
 يل ةجاح ال : تلق . معطاف : لاق . ال : تلق ؟ ًائيش تلكأ له : لاق
 مذ + اثيدح رشع ةعبس ينئاحف ينثّذحت : تلق ؟ ديرت امف : لاق . هيف
 . كيلع اهتددر تئش نإ : تلق . اهظفحت الو كئّدحأ نأ كعفني امو : لاق

 . "هيلع اهتددرف

 هب يقّتي زمره نبا باب ئلع سولجلل ًاًوشحم '"”ًناّبت ذختا دق كلام ناكو

 « هدلاو هيلع ءاقلأ ٌكاؤس داهتجالاو ٌدجلاو صرحلا اذنه لإ هعفد دقو

 ' انيلع موي يبأ ئقلأف أ يل ناك : كلام لوقي ؛ هتايح يف ريخخ ةحتاف ناك
 بلط نع مامحلا كتهلأ : يبأ يل لاقن . تأطخأو يخأ باصأف ةلأسم
 . "”نينس عبس زمره نبا ىلإ تعطقناو تبضغف « ملعلا

 ؛ ملعلا بلط ئلع هدعاس ام ةليلجلا بهاوملا نم ئلاعت هللا هحنم دقو
 هنع عطقنا ام لإ لوصولاو « بولطملا لينو . دوصقملا غولب نم هنّكمو
 امّلقو « مهفلاو ظفحلا ةبهوم يهو . هريغ هنع زجع ام كاردإو « هاوس

 . ةّيناّبر ةيانع يذل الإ ناعمتجي

 « ةعيبر انعمو هانيتأف ٠ ٌُيرِهُّزلا انيلع مدق : كلام لوقيف : ظفحلا اًَمأف
  َّئح ًاباتك اورظنا : لاقف «ءدغلا هانيتأ مث « ًائيدح نيعبرأو فين انئّدحف

 هل لاقف ؟ هنم مكيديأ يف ٍءيش يأ سمأ هب مكتنّدح ام متيأرأ « هنم مكثّذحأ
 : لاق ؟ وه نمو : لاقف .« سمأ هب تئَّدح ام كيلع ٌدري نم انهله : ةعيبر

 «()١15/1(. كرادملا» )١(
 . ةظّلغملا ةروعلا رتست ٌةريصق ٌليوارس : ءابلا ديدشتو « ةانثملا ٌمضب : ناّبتلا (؟)

 )*( ١المدارك  9/1١2"١(.
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 : ّيرهزلا لاقف « اهنم ًاثيدح نيعبرأب هتثّدحف . تاه : لاق « رماع ىبأ نبا

 . يريغ اذنه ظفحي ٌدحأ ىقب هنأ ئرأ تنك ام

 كبسح : لاق « يندز : كلام هل لاقف « هحاولأ ىف اهبتكو ًةرم هئّدحو

 دق : تلق : لاق ٠ ظافحلا نم تنأف ثيداحألا هذله تيور تنك نإ

 َيلإ اهّدرف « اهب هتثّدحف ١ ثّدح : لاق مث « يدي نم حاولألا ذبجف « اهتيور

 . ملعلا ةيعوأ نم تنأف ؛ مق : لاقو

 ةورعو بّيسملا نب ديعس يتآ تنك دقل ساّنلا ظفح ءاس : كلام لوقيو

م عمسأ ؛ مهيلع رودأف « ةعامج دّدعو آملاسو ًاديمحو ةملس ابأو مساقلاو
 ن

 ريغ نم هلك هتظفح دقو فرصنأ مث « ةئملا ىلإ ًاثيدح نيسمخلا نم ٍدحاو لك

 . اذله ثيدح ىف اذنه ثيدح طلخأ نأ

 تدقع ثّدح اذإف ء طيخ يعمو باهش نبا ىلإ سلجأ تنك : لوقيو

 . اهتبتكف : ينعي ؟ تيبلا ىلإ تعجر مث « طيخلا

 ديقي لب « هظفحيو هيوري ام طبض ىف طقف هردص لع دمتعي ال ناكو

 ئور دقف ؛ باتكلا طبضو ردّصلا طبض نيب عمجف « ًاضيأ ةباتكلاب كلذ

 . ثيدح فلأ ةئم يديب تبتك : لاق ُهَّنَأ هنع مهضعب

 فلأ رشع ينثاب ٌةيبش اذإف كلام بتك لوصأ يف ترظن : مهضعب لاقو

 . ثيدح

 لاح يف لصألا وه ذإ نايب وأ حيضوت ئلإ جاتحي ال ام اذنهف : مهفلا امأو

 دم خا



 هملع

 ًاملع اهب تيأر : لاق ؟ ةنيدملا ناملغ تيأر فيك : ةفينح ىبأل ليق

 : ملعلا لهأ كلذب هل دهش امك ةفينح وبأ هب أّبنت ام هل مت دقو : تلق

-- 

 « تباث نب ديز : رمع دعب اندنع سائلا مامإ ناك : دوسألا نب ديمح لاق

 . رمع نب هللا ديع هذعبو

 نورشعو دحاو هيأر عبتي ناك نَّمم ٍديز نع ذخأو : ّينيدملا نب يلع لاق

 . هللا دبع نب ريكبو «٠ باهش نبا : ةثالث ئلإ ءالؤه ملع راص ّمث « ًالجر
 . (5”كلام ئلإ مهّلك ءالؤله ملع راصو 6 دانّزلا ىبأو

 الإ ةنيدملا لهأ ملع هيلإ ئهتنا ًادحأ ملعن الو : ُيرتسّتلا يضاقلا لاقو
 20, ؟9اكلام

 يف هنع رشتناو هب رهتشا جاتنإ ءذيمالتو جاتنإ اهيف هلو ٠ ّمأو اهيف زرب ملعلا
 . ةقطان ًابتكو هل.تافلؤم مولعلا هذه يف كلامل اوناك ذيمالتو قافالا

 . ًاديوجتو ةءارقو ًاريسفت ميركلا نآرقلاب املاع كلام ناك

 . ةّيردقلا ىلع ٌدرلاو ردقلا يف ةلاسر هيف هلو « مالكلا ملعب ًاريبخ ناكو
 . رمقلا لزانمو نامّزلا رادم باسحو موجنلا يف ٌباتك هلو « ًاّبكلف ناكو

 )١( كرادملا» «()9/1١ا#1١(.

 كرادملا» (؟) «١2/لالا (.

 كرادملا» (*؟ «()١/١الا(.



 . ثيّللاو « ديشّرلا ىلإ هلئاسرو « ًالّسرتم ًآبتاكو ايوغل ابيدأ ناكو

 . كلذب دهشت . .مهريغ ْئىلإو . ناّسغ يبأو «٠ بهو نباو « ٌيرمعلاو

 هّفت ِكلامل ةّمئألا فرع دقو « « نآرقلا بيرغ ريسفت : ةغللا يف هلو

 . اهيف اهلهأ هتكراشمو مولعلا يف

 : ةمامإلاو ملعلاب هل فرتعا دقو

 . هخويش نم مهّلكو ءزمره نباو «باهش نباو «ٌيراصنألا ديعس نب ئيحي

 . ٌىعفاشلاو « ةنييع نباو « كرابملا نباو « ْثَّْللاو . ٌيعازوألاو

 نب ٍدَّمَحُمو « ٌيراخبلاك ؛ مهدعب نمو ةقبّطلا هذله نم ٌةعامجو

 . ةرثك دعني ال نمو « ٌيزاّرلا ةعرز يبأو « مكحلا دبع

 اهرداصم يف ٌةفورعم يهف مهتاداهش صوصن ركذب ةلاطإلا ىلإ جاتحن الو

 . اهركذ يتأيس يلا

 هللا ىلص يلا نم كلام ئلع قبطنت ةداهش مظعأ ئلإ انه ريشأ نأ بحأو

 ساّنلا برضي نأ كشوي » : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق : يهو « ملسو هيلع

 نم هقفأ : ةياور يفو . ملعأ آملاع نودجي الف ملعلا بلط يف لبإلا دابكأ

 . « ةنيدملا ملاع

 تاقّثلا نع ٌيورم « ٌروهشم « ٌحيحص ٌثيدح وهو : ضايع يضاقلا لاق

 « ريبّزلا يبأ نع ٠ « جيرج نبأ نع « نايفس قيرط : اهنم ؛ ةفلتخم قرط نم

 ىلإ « ٌيبراحملا نع : اهنمو . ًاعوفرم ٠ ةريره يبأ نع « . حلاص يبأ نع

 نع جّرخ « ثاقث ُريهاشم هلاجر حيحص ٍدنسب « ًافوقوم ةريره يبأ

 قيرط نم ٌيئاسّنلا هاورو «٠ حيحصلا لهأو . ملسمو « ٌيراخبلا : مهعيمج

 . '”عوفرم رخخآ

 )١( كرادملا» «)548/١-ة5(.
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 يف ثيدحلا اذنه ىلإ ٌئطيقتشلا هللا بيبح ٌدّمَحُم ْخَّشلا راشأ دقو
 : لاقف ؛ هتموظنم

 ةَنِمَتلا دكاّوفلاّنم ةتيدملا ملاعب ُهْفْصَوَو
 َهَظ اضن هحاَدِتْما يف َناَكَو زهتشا يذلا ُكِشوُم َتيِدَح نأ

 َفِرَتْعاَف هاَمّس ٍقالْطالا يف اَهَّ ضل ( هلا كايا
 ()لُِق ُهَلاَم ٍلْفَِك هِرْيْغِل  لبإلا دابكأل ٌبرض عقي ملو

 اًذنهب دارملا َّنَأ ئرن : ةنييع نب نايفس لاق : ٌضايع يضاقلا لاق
 وه اًذنهو . قازرلا دبعو « جيرج نبا نع هلثمو ؛ سنأ نب كلام ثيدحلا
 نب ئبحيو يدهم نباك ؛ ةّمئألاو تاقّثلا هنع اور « ةنييع نبا نع حيحصلا
 . ليئارسإ يبأ نب قاحسإو « راكب نب ريبزلاو « ّينيدملا نب ّيلعو « نيعم
 . اذإ ثيدحلا ريسفت يف لوقي نايفس عمس مهّلك ٌيمهّتلا ةمامع نب بيؤذو
 : يدهم نبا لاق . آكلام هنوري اوناكو : لوقيو . كلام وه : هب مهثّدح
 , 9 هيعباتلا : هنوري اوناك : هلوقب ٌنايفس ينعي

 « هيلإ هج هّجوتيو . كلام لع امامت قبطني ثيدحلا َّنأ لصاحلاو : لوقأ
 ظ : رومأل كلذو

 ضعبو « كلام هب دارملا َّنَأ نم حلاّصلا فلّتلا نع تبث ام : لوألا
 نارقألا سفانت نم فورعم وهام عم ء هئانرقو هئارظن نم نيتبثملا ءالؤه
 . لاثمألل فاصنإلا ةَّلق نم بولقلا هيلع تلبج امو

 , مّدقتلاو لضفلاو ملعلاب هل ةداهّشلا نم ءاملعلا نع تبث ام : يناثلا

 م

 )١( ١ كلاسلا ليلد «)"9 ( ,

 كرادملا» (؟) «) ١/رالا(.
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جاح ال امم هيلع ءانّثلا ميظع نم مهنع ءاج امو
 . هركذل ة

 . اهاوس نطوتسا الو

 لهأ ملع هيلإ ىهتنا كلام َّنَأ - مّدقت امك  مهضعب نع تبث هَّنَأ : عبارلا

 . ةئيدملا

 نم لحأ ةنس نيتسو فين ثّدحيو ةنيدملاب تفي مل هنأ : سماخلا

 يضاقلا لاق امك ؛ ًاكلام الإ . .برغملاو قرشملا لهأ هنع ذخأي « اهئاملع

 . "”ديز نب داّمحو ء 2"”ُيرَتسُتلا

 دابكأ اوبرضي مل ملعلا ةبلط َّنَأ نم خويّشلا ضعب هيلع هين ام : سداسلا

 مهتلحر قافالا نم هيلإ اولحر الو « ملاع ئلإ اهبرغو ضرألا قرش نم لبإلا

 اودقتعا ولو « هتقو ءاملع رئاس ئلع هميدقت نم هيف اودقتعا امل ؛ ِكلام ىلإ

 . هيلإ اوُلاَمَل . .هريغ يف كلذ

 ""ناسحإ راثآ اودجي نأ ريغ نم ًالجر اودمحي نأ نم سيكأ سائلاف

 ا # #ج

 )١( كرادملا» «*)١1/1١لا(.

 )١0( كرادملا» «١27/8 (.

 ) )0كرادملا» «4/١ 2لا(.
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 ملعلاو لضفلاب كلامل ءاملعلا تاداهش

 ' كلام راثآ عِّتن انك امّنِإ !؟ ِكلام دنع نحن ام : ةنييع نب نايفس لاق
 لاقو
 لاقو

 لاقو

 لاقو
 لاقو

 لاقو

 . كلام دعب برختس الإ  ةنيدملا ىرأ ام وأ  ةنيدملا َّنِإ :

 . ةنيدملا لهأ دّيس كلام :

 . نيملسملا دّيس كلام :

 . ٌمامإ كلام :

 . زاجحلا لهأ ملاع كلام :

 . هنمز يف ٌةَّجح كلامو « ًاجارس كلام ناك :
 ضرألا ىلع كرت ام : وأ « هلثم كرت ام : كلام ةافو هغلب دقو ٠ لاقو

 . هلثم

 : ريرج لاق امك الإ وهو انأ ام !؟ كلامي يننرقتأ : يضخ لقد
 ©نّيق يف يل اماذإ (0نوبّللا نب

 3( 1 انَقلإ 00 “؛”ةلوص م 1 مل

000 

00 

 قرف

0( 

)2( 

00 

 . ةئلاّثلا يف لخدو ةيناّثلا ةنّسلا لمكتسا اذإ ةقاثلا دلو : نوبللا نبا
 . دش : هلّوأ ٌمضب : ل

 . ناريعبلا هب نرقي ٌلبح : هيناثو هلّوأ حتفب : ْنَوَق

 . ةوطس : ةلوص

 تغلب يلا ةقانلا : يهو ؛ لوزب عمج : ياّرلا نوكسو « ةدحوملا ءابلا ٌمضب : لّزبلا
 . ةعساّئلا وأ ةنماّثلا ةنّملا

 . ميظعلا : وهو ؛ هلَّوأ رسكب ساعنق عمج : سيعانقلا
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 . !؟ بدأو ٍلقع عم « ضم نم راثآل عبّتم ؛ كلام لثم نمو : لاق مث

 . ثيدحلا يف ٌمامإ كلام : لاقو

 . قودّصلا كلام ينثّدح : لاقو

 هينيع حسمي لعج ىّتح كبف « ديز نب داّمح لإ ِكلام يعن ءاجو
 . ٍناكمب نيّدلا نم ناك دقل ؛ ًاكلام هللا محري : لاقو « ةقرخب

 . هدعب ةفالخلا انيلع نسحأ ّمُهّللا : داّمح لاق َمث : ةياور يفو

 . كدي هب َّدشف . .ِكلام نع رثألا كءاج اذإ : ٌئعِفاّشلا لاقو

 . مجتلا ٌكلامف . . ربخلا كءاج اذإ : لاقو

 غلبم ملعلا يف ّدحأ غلبي ملو « مجنلا ٌكلامف . .ءاملعلا ركذ اذإ : لاقو

 هيلعف ..حيحّصلا ثيدحلا دارأ نمو « هتنايصو هناقتإو هظفحل ؛ كلام

 . كلامب

 يلع َّنَمأ ٌدحأ امو  يذاتسأ : ةياور ىفو  ىمّلعم سنأ نب كلام : لاقو

 ا . ِكلام ناملغ نم ٌمالغانأ امّنإو « ملعلا انذخأ هنعو « كلام نم

 . هللا نيبو ينيب اميف ةّجح ًاكلام تلعج ٠ لاقو

 . . ءيّشلا نع لثس اذإ هرهد ٌيِعْفاَّشلا ناك : مكحلا دبع نب ُدَكَحُم لاقو

 . ًاكلام : ديري ؛ ذاتسألا لوق اذنه : لوقي

 ء كلام : ةثالث ئلع رودي ملعلا : لاقف ننسلاو ماكحألا ركذو

 . ةنيبع نباو « ثيللاو

 . قحلي ال يدّلا بقاَلا مِجّنلا ٌكلامو « نانيرق نايفسو كلام : لاقو

 امل : ئوريو « زاجحلا ملع بهذل . .ةنييع نباو ٌكلام الول : لاقو

 . زاجحلاب ملعلا فرع

 ا



 قطن كين امّنأكف . .تلزن ةلأسم نع لئس اذإ ٌكلام ناك : فّرطم لاق
 . هناسل لع

 . .هلبق نم هلقي مل ٍلوقب كلام درفنا اذإ : مكحلا دبع نب دِّمَحُم لاق
 . ةّبح هلوقف

 نامأ كلام « يقن كلام ملع « يقت ملع كلام ملع : لاق هَّنَأ ثيَّللا نعو
 . مانألا نم هنع ذخأ نمل

 . ًاكلام اهل ترتخا . .ًامامإ ةّمألل رتخا : يل ليق ول : كرابملا نبا لاق

 . راثآلل عابتالا ريثك اضر « ٌةّجح كلام : ٌيرازفلا قاحسإ وبأ لاق
 يف ءىطخي ال كلامو « هنامز لهأ ظفحأ كلام : ٌيدهم نبا لاقو

 1 . ثيدحلا

 هللا ىلص هللا لوسر ثيدح لع نمآ ضرألا هجو ئلع ىقب ام : لاقو
 . كلام نم ملسو هيلع

 . ًادحأ ثيدحلا ةّكص يف كلام ئلع مّدقأام : لاقو

 - كلام نم ًاثيدح ٌحصأ موقلا يف ام : ناّطقلا ديعس نب يحي لاقو
 مامإ كلامو . رمعم نم يل ٌبحأ كلامو - نيايفسلاو يعازولا : ينسي

 . ثيدحلا يف نينمؤملا ريمأ كلام : . ؟ضيأ لاقو

 نومّدقتملا ذخأ « ملعلا ليبن « يأرلا ليبن كلام : نيعم نب ئبحي لاقو

 باحصأ ىلع همدقي ناكو »ع ثيدحلا حيحص ناكو ) هوقّتوو كلام نع

 . ٌىرِهُزلا

 يف هتينتو هلضف ىلع عمجم « نيملسملا ةّمثأ نم ٌّمامِإ كلام : لاقو
 . ثيدحلا

 اب

 نم



 نع لقاّثلا « ءافعضلا نع فّقوتملا « ثيدحلا لهأ مجن كلام : لاقو

 . راصنألاو نيرجاهملا دالوأ

 . ثيدحلا ةّحص يف ًادحأ ِكلام ئلع مّدقأ ام : ٌينيدملا نب ٌئلع لاقو

 . ثيدحلا يف نينمؤملا ريمأ كلامو

 ّيروثلا نايفسو ِكلام نيب ةنراقملا يف يدهم نب نلمحرلا دبع لاقو

 ؛ ؟"اةئشلا يف مامإب سيلو « ثيدحلا يف ٌمامِإ يروثلا نايفس : - ٌئيعازوألاو

 امهيف ٌمامإ كلامو . ثيدحلا يف مامإب سيلو َةّنّسلا يف ٌمامِإ ٌيعازوألاو

 ها ًاعيمج

 نوعبس هل دهش ّتح تفأ امو « ئتفأف خيش ةثامعست نع ذخأ دقو فيك

 نبا وهو سرّدلل سلجو « ثيدح فلأ ةئام هديب بتكو « كلذل ٌلهأ هنأ آمامإ

 ناكو « مهتايح يف هخياشم قلح نم ربكأ هتقلح تراصو « آماع رشع ةعبس
 باب ئلع مهماحدزاك هقفلاو ثيدحلا ذخأل هياب للع نومحدزي سانلا

 . ةّماعلل نذأ اوغرف اذإف ء ةّصاخلل ًالوأ نذأي بجاح هلو « ناطلّسلا .

 : ملعلا رشنل هيدصت

 ثيدحلل دجسملا يف سلجي نأ ٌبحأ نم لك سيل : كلام لوقي

 نم ةهجلا لهأو لضفلاو حالّصلا لهأ هيف رواشي ىّتح ؛ سلج . .ايتفلاو

 . سلج . .ًالهأ كلذل هوأر نإف « دجسملا

 ٌمضوم يّنأ ملعلا لهأ نم ًاخيش نوعبس يل دهش َّْتح تسلج امو

 . كلذل

 الو ثيدحلاب ًاملاع ناسنإلا نوكي دقف ةعدبلا دض انهه ةنسلا ) : حالصلا نبا لاق (؟)

 . )١5( ؛ كلامملا نييزت ١ ها ( ةنسلاب ًاملاع نوكي

 انجي



 . هخويش ةايح يف : يأ ؛ نيرشعلا نود وهو ساّنلل سلج دقو

 . ةقلح ِكلاملو عفان ةايح يف ةنيدملا تمدق : ٌينايتخّسلا بوُيَأ لاق

 . عفان ةقلح نم ربكأ عفان ةايح يف ٌةقلح ِكلامل ناك : ٌبعصم لاقو

 يذلا ناكملا وهو « باَّطخلا نب رمع ناكم دجسملا نم هناكم ناك دقو
 . دجسملا يف فكتعا اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر شارف هيف عضوي

 هدنع ٍدحأل يغبني ال : لوقيو « مهميلعتو ساّنلا ةدافإ ئلع ًاصيرح ناكو
 . ميلعتلا كرتي نأ ٌملع

 يف ئأر اذإ اصوصخ « لعفيف هزيجي نأ هلأسيف رتفّدلاِب لجّرلا هيلإ يتأيو

 هملع نم هيلع ضيفيو هردص نم هل عتفي هّف اصرحو ًاّدجو ةبغر بلاطلا

 . هنم هاوس هلاني ال ام

 ئّتح هيلإ ءيجملا نع رّخأتو ّجح امل ؛ جيرج نب مشاه عم هل لصح امك
 , هللا كحلصأ : مشاه لاقف « هئّدحي نأ ئبأو « كلام همصاخف . ساّنلا لحر

 ؛ كرمأ دنع تفقوو « كتعاط لإ تبهتنا هب رمأت دمأ وأ ٌةجاح نكت نإ

 كتعاط َّنِإف ؛ يتريشع ىلع هب تدسو « يموق يدان يف كلذب تحرفو
 بلط اذنه لثم : كلام لاق ىّلو املف . هللا كعدوتسأ ٌجكح كلوقو « ٌضرف
 . هثّدحف هب يتأف هبلط يف ثعبف . هوُدر « ملعلا

 ا دع  ج
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 ملعلا يف هسلجم

 طغّللاو ءارملا نم ٌءيش هيف سيل « ملعو راقو سلجم هسلجم ناك
 ْ . توص عفر الو

 ىلع امّنأك نوسلجيف .هسلجم يف هناوخإ ةّصاخو هباحصأ مّدقي
 مهدحأ عدي « هعفري الو هتقلح يف دحأل عسوي ال « بدأ ريّطلا مهسوؤر

 « ئهّتلاو مالحألا ووذ مكنم ينليل : لوقيو .'هسلجم هب ئهتنا ثيح
 . اهب ٌقحأ اهيلإ قباّسلا « ملع سلاجم يه امّنِإ : لوقيو

 . ةنيدملا لهأ ءاهقف اهيف هسلاجي ةقلح هل تناكو

 هيلع أرقي ناك لب ٍدحأ ئلع هبتك أرقي نأ هتداع نم نكي مل هَّنَأ روهشملاو
 . هباحصأ

 ضعب هل خسن يذلا ؛ ٌبيبح : سائلل هيلع أرقي ناك نم رهشأ نمو

 . ًاليلق كلذ ناكو « كلام هيلع حتف . .أطخأ اذإف أرقي ناكف « هبتك

 نع يخأو هنيمي ئلع انأو ِكلام ئلع أرقي ٌبيبح ناك : بعصم لاق
 ساتلاو « ًاثالث غلبي الو فصنو نيتقرو ىلإ نيتقرو نم أرقي ٌبيبحو « هلامش
 . مهبتك اوضراعف ساّنلا انءاج انجرح اذإف « نورظني الو نوندي ال ةيحان

 هيدلو عمسيل ؛ هدنع رضحي نأ اكلام بلطو ّجح امل ّيدهملا َّنِإ ئَّتح
 رقوي نأل ّلهأ ملعلا ؛ نينمؤملا ريمأ اي : كلام لاقف ..نوراهو وسوم
 نيب اسلج اّملف هيلإ اريسي نأ هيدلو رمأو ء« قدص : ٌئدهملا لاق « ئتؤيو
 هيف أرقي امّنِإ دلبلا اذنه َّنِإ : لاقف . كئيدح نم انيلع أرقا : هل الاق . .هيدي

 « هنع اوفرصناف . هاتفأ أطخأ اذإف « مّلعملا ىلع مالغلا أرقي امك ملاعلا ىلع
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 اوراسف مهيلإ ريست نأ تعنتما : هل لاقو « هيلإ ثعبف ّيدهملا اوملعأو
 تعمس ؟ نينمؤملا ريمأ اي : كلام هباجأف ؟ مهيلع أرقت 7 نأ تعنتماف ٠ كيلإ
 : مهو ؛ ةضوّرلا يف ٍلاجر نم ملعلا اذنه انعمج : لوقي باهش نبا
 . ةجراخو « ملاسو ٠ مساقلاو « ةورعو « ةملس وبأو « بّيسملا نب ديعس

 . ةعيبرو « دائزلا وبأو ء زمره نبأ مهنع لقن مث ٠ عفانو ١ ناميلسو

 . نوؤرقي الو مهيلع أرقي ءالؤه ٌلكو ٠ باهش نبا ملعلا رحبو « يراصنألاو
 . ةودق ءالؤله يفف اوؤرقاف اوبهذا : يدهملا لاق

 يذلا كعضوم يف كلعجو كعفر هللا َّنِإ : نوراهل لاق هنأ : ٍةياور يفو
 . كّرع هللا عضيف ملعلا رع عضي نم لّوأ نكت الف ٠ : ملعلل هيف تنأ

 . ةبيجع اقوو ٌةديرف ٌصصصق بابلا اذنه يف هلو

 : هعرو لامكو « كلذ يف هيّرحتو . ئوتفلل هيّدصت

 مويلا كلذ نمو ٠ نيرشعلا نود ٌتاش وهو سائلا ةدافإل ٌكلام سلج
 ساّنلا قثوف « « رباكألا هخويش دوجو عم « هتمامإو هملعو هلضف سائلا فرع
 نب ديزو « عفان دوجو عم « ء مهرومأ يف هنوتفتسي هيلع اولبقأف « هيأربو هب

 . ديعس نب ئيحيو « ملسأ

 بادآل آفلاخم وأ « دئاوملا هذنه ئلع ًالّفطتم نكي مل هللا همحر وهو
 وهف « ٍرمأب لب ٍنْذِاب سلج هّلكلو « مهخويش ةايح يف نيِمّلعتملاو ذيماللل
 : ةيتآلا ةّصقلا عوضوملا اذنه رّوصتو « ٌراجمو ٌنوذأم

 مساقلا نبا ردابف « ٍةلأسم نع اكلام لأسي ٌلجر ءاج : بهو نبا لاق

 ىتفت نأ ئلع ترسج : هل لاقو ء« بضغملاك كلام هيلع لبقأف « هاتفأف
 ايتفلل انأ له : ُتلأس ّتح ُتيتفأ ام « هيلع اهرّوكي !؟ نمحرلا دبعاي
 ةعيبرو « ٌّيِرهُّزلا : لاق ؟ تلأس نم : هل ليق . .هبضغ نكس املف ؟ عضوم
 . يأرلا



 لس : هل لوقي ..هنع مهفي ملف « لجتلا هلأس اذإ ةعيبرو : كلام لاق

 . اذك نع كاهني هّنِإ : لئاّكلل لوقأف « اًذنه
 يلعن

 . هطايتحاو « هفاصنإو « هعروو « ايتفلا يف ديدّشلا هيّرحتب رّيمت دقو

 . يتفملا ةنامأ يف يتفتسملا نأو ةنامألا مظعو ةّيلوؤسملا لالج هراعشتساو

 نيب ٌتفقاو . .ٍةلآسم نع لثس اذإ هللو ٌكلام امتأكل : مهضعب لاق كلذلو

 . راثلاو ةّنجلا

 نأ لبق هسفن ضرعيلف . .ةلأسم نع بيجي نأ ّتحأ نم : لوقي ناكو

 . بيجي مث « ةرخآلا يف هصالخ نوكي فيكو « راّثلاو ةّنجلا ىلع بيجي

 + مارحلاو لالحلا نم ٍةلأسم نع لأسأ نأ نم يلع ّدشأ ٌءيش ام : لاقو

 ناو اندلبب هقفلاو ملعلا لهأ تكردأ دقلو « هللا مكح يف عطقلا وه ادله َّنأل

 .ذله اننامز لهأ تيأرو « هيلع فرشأ توملا ّنأك ةلآاسم نع لئس اذإ مهدحا

 نم اولّذقل . .ًادغ هيلإ نوريصي ام ئلع اوفقو ولو ٠ ايتفلاو هيف مالكلا نوهتشي

 هيلع درت تناك ةباحّصلا رايخ ةمقلعو ايلعو باطخلا نب رمع َّنإو ٠ اله ظ

 . ملسو هيلع هللا ىلص ّيِبَنلا مهيف ثعب نيذلا نورقلا ريخ مهو « لئاسملا

 ٍذئتيح مث ٠ نولأسيو ملسو هيلع هللا ىلص بلا باحصأ نوعمجي اوناكو

 نم مهل حتفي كلذ ردقبف ايتفلا مهرخف راص دق اذله اننامز لهأو « اهيف نوتفي

 ئدتقي نيذلا انفلس نم ئضم نم الو سائلا رمأ نم نكي ملو : لاق « ملعلا
 نكلو « ٌمارح اذنهو ٌلالح اًذنه اولوقي نأ . .مهيلع مالسإلا لّوعيو مهب

 . اذك ئرأو « اذك هركأ انأ نولوقي

 : ئلاعت هللا لوق متعمس امأ ؛ هللا ىلع ءارتفالا اذنهف ٌمارحو ٌلالح اًمأو

 هللا هّلحأ ام لالحلا َّنأل ؛ ةيالا ©« ٍقْرَزر سس ل هنأ لن ام مسيرأ لف »

 . هامّرح ام مارحلاو ٠ هلوسرو

 نم اهيف لسرأ ُهَ ا ركذو « ٍةلأسم نع ًاكلام ّلجر لأس : ٌيدهم نبا لاق
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 يل ملع ال هنأ كلسرأ يذلا ربخأ : هل لاقف ٠ برغملا نم ٍرهشأ ةّنس ةريسم

 . هللا همَّلع نم : لاق ؟ اهملعي نمو : لاق « اهب

 يردأ ام : لاقف « برغملا لهأ اهاّيإ هعدوتسا ٍةلأسم نع ٌلجر هلأسو

 اهيف مّلكت انخايشأ نم ًادحأ انعمس الو « اندلب يف ةلأسملا هذلهب انيلتبا ام
 « اهدوقي ةلغب ئلع هلقث لمح دقو هءاج . .دغلا نم ناك اًملف « ٌدوعت نكلو
 ؛ هللا دبع ابأ اي : لجرلا لاقف ؟ يه ام يردأ ام : لاقف ؟ يتلأسم : لاقف
 ريغ كلام لاقف ٠ كنم ملعأ ضرألا هجو ْئلع سيل : لوقي نم يفلخ تكرت

 . نسحأ ال ينأ مهربخأف تعجر اذإ : شحوتسم

 : لاقف «٠ ينبجأ ؛ هللا دبع ايأ اي : هل لاقف « هبجي ملف ء رخآ هلأسو
 رظنأ نأ الَوأ انأ جاتحاف !؟ هللا نيبو كليب ةّّجح ينلعجت نأ ديرتأ ؛ كحيو

 . كصّلخأ مث ٠ يصالخ فيك

 أدباف . .ةلأسم نع ٌناسنإ كلأس اذإ : كلام لاق : مزاح يبأ نبا لاقو
 | . اهزرحاف كسفنب

 , ةلأسم نيعبرأو ٍنامث نع لثس كلام تدهش : ٍليِمَج نب مئيهلا لاق
 يردأ ال : اهنم نيثالثو نيتنثا يف لاقف

 امف ةلأسم نيعبرأب كلام لع قارعلا نم تمدق : شادخ نب دلاخ لاقو
 أطخأ اذإ نالجع نبا لاق ذقو : كلام لاقو ٠ سمخ يف الإ اهنم يتباجأ

 ساّبع نبا نع مالكلا اذله يور دقو « هلتاقم تبيصأ . . يردأ ال ملاعلا
 . امهنع ئلاعت هللا يضر

 هءاسلج ملاعلا ثروي نأ يغبني : لوقي زمره نبا تعمس : كلام لاقو

 لئس اذإف ٠ . يلإ نرعزفي مهيدي يف الصأ كلذ نوكي لح يردأ ال لوق

 . يردأ ال : لاق يردي ال امع مهدحأ

 . يردأ ال : هنع لأسي ام رثكأ يف لوقي كلام ناكو : بهو نبا لاق
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 ىلإ ماّشلا لهأ عج -ري : لاقف « كلذ يف كلامل تلقف : ديزي نب رمع لاق

 يلعل مث ٠ مهرصم ْىَلِإ رصم لهأو « مهقارع ْىلِإ قارعلا لهأو « مهماش
 كلام : لاقو « ئكبف ثيّللا كلذب تربخأف : لاق « هب مهتيتفأ امع عجرأ

 . اذله وحن : وأ ثيَّللا نم ئوقأ هللاو

 ءىطخأ شب انأ امّنِإ : لوقي ًاكلام تعمس : ىئسيع نب نعم لاقو

 ع هب اوذخف . . ةّنُِّملاو باتكلا قفاو ام ّلكف ؛ ىيأر ىف اورظناف ؛ بيصأو

 . هوكرتاف . . ةّنّسلاو باتكلا قفاوي مل امو

 عجرم راصو « ئوتفلل كلام رّدصت تّيثتلاو عرولاو يّرحتلا اذاهبو
 كلامو يتفي ال : روثأملا روهشملا لوقلا هيف رهتشاو ءةقثلا ردصمو «َةّمألا

 . ةئيدملاب

 ةمالعلا اهركذ « اهركذب سأبال ةبيجع ةئداح دعب لوقلا اذاه قّقحتو
 « حيرصلا ديرجّتلا حرش ١ يف ٌيواقرشلا

 لسغي ةمحم ةنيدملاب ناك هّنَأ ؛ تاقثلا نع ةدنسملا ةياكحلا يف يور دقف
 تفقو ذإ . .لسغت يه امنيبف « ةأرماب اهيلإ ءيج هنأو ٠ تاتيملا ءاسنلا اهيف
 « ةئيملا ةأرملا ةزيجع لع اهدي تبرضو « ةيناز َكَّنِإ : تلاقف « ةأرما اهيلع

 « كلذ نكمي ملف ءاهدي عفر ءاسنلا لواحو تلواحف « اهدي تقزتلاف

 ء اهدي عطقت : ٌلئاق لاقف « ءاهقفلا راشتساف « ةنيدملا يلاو ىلإ تعفرف

 : يلاولا لاقف « دكآ يحلا ةمرح ْنأل ؛ ةتيملا نم ةعضب عطقت : رخآ لاقو

 ؛ ئلاعت هللا همحر كلام لإ ثعبف « هللا دبع ابأ رماؤأ ئّتح ًارمأ مربأ ال

 نم اهَّقح بلطت ٌةأرما الإ ئرأ ام « هذنه نم الو « هذئه نم عطقُي ال : لاقف
 « ةقصتلم اهديو. ًاطوس نيعبسو ةعست اهبرضف ةفذاقلا هذله اوٌّدحف « ٌّدحلا

 . ")هدي تّلحنا . .نينامّثلا ةلمكت اهبرض املف

 ) 5 )1١«يدبملا حتف 28/9 2.
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 : ًالئاق مهدحأ لّرغتي اذله يفو

 هنيعظ يبلق رص ذم هنم دق للا حمرب ىلتق ّلحأ دق كلام

 هنيدملاب كلامو ئتفيافيك ٌبص لقق يف هاوس يتفي سيل

 ءاج دقف ؛ ليئارسإ ينب يف لصح امل قفاوم كلام هب ئتفأ يذلا اًداهو
 مهل لاقف  ةمينغلا نم قرس : ينعي  ّلغ مهدحأ نأ « ٌيراخبلا حيحص ١ يف

 لب . ٌلجر ٍةليبق ّلك نم ينعيابيلف « ًالولغ مكيف َّنِإ : مهيب
 وأ نيلجر دي تقزلف ٠ ؛ كتلببت ينيابتلف لولغلا مكيف لاقف « هديب
 7 اعنا ورق لو لثم سأرب ب اوؤاجف لولغلا مكيف : لاقف « هديب

 يف قيفوُتلا رونب هلمعتساف « ثيدحلا اذنه ئلع عطا ٌكلام نوكي نأ امإف

 . قفاوف قفو نوكي نأ امِإَو « هناكم

 هيعا ا

 ؛مئانغلا مكل تلحأ» بك يبنلا لوق : باب'« سمخلا ضرف باتك يف يراخبلا هاور )١(

(3358”). 

7 



 تارظانملاو لادحلا نم هفقوم

 ىف لادجلاو ءارملا : لوقيو « نيَّدلا ىف لادجلا نع لئهني كلام ناك

 ْ . دبعلا بلق نم ملعلا رونب بهذي َنيّدلا
 يف متنأ امَّنِإ : لاقو ٠ هءادر ضفنو ماقف هدنع نولداجتي اموق ئأرو

 . برح
 ربخيل نكلو « ال : لاقف « ؟ اهنع لداجيأ بشاب دلع هل ٌلجر : هل ليقو

 . تكس . .الإو « هنم لبق نإف « ةئُّملاب

 نيبو هنيب تارظانم هنع ترثأ دق هل هيشاحتو لدجلا نع هيهن عم نكلو
 : كلذ نايبل ؛ اهنم ًاكيش لقنن ءاملعلا

 : هللا دبع نب بعصمو « ميرم يبأ نب ديعس لاق
 يبأ قوف هعفرف كلام هيلع لخدف ٠ فسوي وبأ هعمو ةنيدملا نوراه مدق

 00 . اهسوي

 ثيح : نوراه لاقف ؟ ْخيَّشلا سلجي نيأ : كلام لاقف : بعصم لاقو

 . هللا دبع ابأ رظان « بوقعي اي : هل لاقف . فسوي يبأ قوف سلجف « ءاش

 ءلم ٌقلاط تنأ : هتأرمال لاق ٍلجر يف لوقت ام : فسوي وبأ لاقف

 هبجأ : نوراه هل لاقف ٠ هسأر عفر َهث « ًةعاس كلام قرطأف ؟ "”ةجّوكس

 )١( ّيكم نبا لاقو ءاّرلاو ء فاكلاو « نيّسلا مِضب يه : لوقرق نبا لاق : ةَجوكس :
 ءاَّرلا حتفب هباوص .

 ةّيبرعب تسيلو « اهيف لكؤي ٌراغص ٌعاصق : يهو .
 ئلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لكأ ام : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو -

 م



 يف هتلأسم ترظن ؛ نينمؤملا ريمأ اي : كلام هل لاقف « هللا دبع ابأ اي

 : نيعباّتلاو ةباحّصلا لوقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةّنسو هللا باتك
 . هتركذ اميف نوكي ال ملع يف ريخ الو « اهيف هتلأسم لصأ دجأ ملف

 هللا دبع ابأ نإ ؛ بوقعي اي : هل لاقو ٠ فسوي يبأ ئلإ نوراه تفتلاف

 . اهلصأ نم كتلأسم ٌّتتجا

 ولو ءيش كلذ يف هدنع سيل ؛ نينمؤملا ريمأ اي : لاقف : بعصم لاق

 . كحضو . باجأل . .ناك

 سلجم يف كحضتأ ١ كلهأ كبّدأ ام ءاس : لاقو « كلام هيلإ تفتلاف
 . فسوي وبأ لجخف !؟ نينمؤملا ريمأ

 .٠ كلذب سف اهيف هباجأف ٠ لئاسم نع كلام نينمؤملا ريمأ لأس مث

 ٌةَدم هللا دبع ابأ َّنِإ : لاقف « لدنس : هل لاقي ٌلجر سلجملا يف ناكو
 . .هلوق يف رّكف اًملف . ساّنلا اذك : كلام لاقف ء بيصي ال ةّرمو « ءىطخي
 ملأ# 8 : ئلاعت هللا لاق ؛ نينمؤملا ريمأ اي : لاق ّمث « ًاديدش ًابضغ بضغ

 نم ًادحأ نأ تننظ امو , ةيآلا 4 َِّشأ ركز ْمُهبوُلُه َعَّمْحح نأ اَوُمَماَ َنيِنَلِل أي

 اًمو# : هللا لاق « امهل ًآافوخ هبلق ضرمي الف لوسرلاو هللا ركذي نيملسملا

 ردق متفرع الو ٠ هللا ةمظع قح متفرع الف , ةيآلا © ٍةَممْرُم الك نِموُمِل نك
 . نينمؤملا ريمأ سلجم ّقح متفرع الو « هلوسر

 . مالسإلا لهأ مكب يلبو « مالسإلاب متيلب : لوقي ًابضغم ماق مث

 خيشلاب قحلاف مق : فسوي يبأل لاقو « نوراه ئلع كلذ بعصف « جرخو
 . هضرأو

 . ّطق ًأطيمس ًءاش ئأر الو . قّقرم هلزبخ الو ء ةجّركس يف الو « ناوخ
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 « هيلع ملسف « ٌةعامج هيدي نيب « ىَّلحم سرف ىلع فسوي وبأو « هيف
 يف رصيق لثم : لاقو « كلام هيلإ رظنف ؟ هللا دبع ابأ اي ينارت فيك : لاقو
 . ئضمو «٠ لجخف . هموق

 سيلو « عيجرتلاب نونذؤت : ِكلامل فسوي وبأ لاق : بعصم وبأ لاق

 ؟ ثيدح هيف ملسو هيلع هللا ىلص ٌئبنلا نع مكدنع

 نم بجعأ ًارمأ تيأر ام ؛ هللا ناحبس اي : لاقو « كلام هيلإ تفتلاف

 ءانبألا هثراوتي « ٍتاّرم سمح موي ّلك يف داهشألا سوؤر ئلع ئداني ؛ اذنه
 جاتحي . .اذله اننامز ئلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ندل نم ءابالا نع

 . ثيدحلا نم اندنع حصأ اذله ؛ ٍنالف نع ٍنالف ئلإ هيف

 متلق نيأ نمو : لاقف « ٌثلثو ٍلاطرأ ةسمخ : لاقف عاّضلا نع هلأسو
 ئتأف « عاّضلا نم مكدنع ام اورضحأ : هباحصأ ضعبل كلام لاقف ؟ كلذ
 لك تحتو «.راصنألاو نيرجاهملا دالوأ نم « مهتّماع وأ « ةنيدملا لهأ

 بحاص يّدج نع يبأ نع هتثرو عاص اذنه : لاقف « ٌعاص مهنم دحاو

 تبثأ اندنع عئاشلا ربخلا اذنه : كلام لاقف . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . هلوق ئلإ فسوي وبأ عجرف . ثيدحلا نم

 وعاد

 ا



 ةروثأملا هلاوقأ نم ذب
 لمعلاو ملعلا يف ةروهشملا همكحو

 : بابلا اًذنهب قلعتي امو « نيِمّلعتملا بادآو ملعلا يف هنع ءاج ام
 رون ملعلا امنإو « ةياورلا ةرثكب ملعلا سيل : هللا همحر ٌكلام لاق

 . بولقلا يف هللا هعضي

 . دوعسم نبا نع مالكلا اذله يور دقو

 نكلو « هللا نم ٌمَسق وهو « هريخ قزر نمل ٌنسح ملعلا بلط : لاقو
 . همزلاف يسمت نيح ىلإ حبصت نيح نم كمزلي ام رظنا

 . عشاخ قت بلقب الإ سنأي ال روت ملعلا : لاقو

 ال ام بلطي الو ء ال : لاق ؟ وه ٌةضيرفأ : ملعلا بلط نع كلام لئسو
 كلام لئس : ةياور يفو . راثكإلاو زاغلألاو طيلاغألا بلطي الو « هب عفتني
 مهنم َّنِإو « ملاع سانلا لك ام هللاو : لاق ؟ وه ةضيرفأ : ملعلا بلط نع
 . الف '. . ساّنلا لك لع اّمأ : لاق مث « هبلطب هرمآ ال نم

 ىلع دحأل لمحت الو . كبسحو تعمس ام ذأ : بهو نبال لاقو
 نم هنم رسخأو « هايندب هترخآ عاب نم ساّنلا رسخأ : لاقي ناك هّنِإف ١ كرهظ

 . هريغ ايندب هترخا عاب

 . . عباصألاب هيلإ راشي ًاسأر راصو ء« ًاملع لّوخ اذإ لجّولل يغبني : لاقو
 ةسايّرلاب حرفي الو « اهب الخ اذإ هسفن تقميو . هسأر ئلع بارّثلا عضي نأ
 . هّلك كلذ هءاس . .بارتلا دّسوتو « هربق يف عجطضا اذإ هن
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 نم ًامامإ نوكي الو . كلأس نم لك بيج نأ ءلعلا ةلادإ نم : لاقو

 . هنع لأسي نأ لبق هب هب قطني نأ ملعلا ةلادإ نمو « عمس ام ّلكب ثّدح

 امَّنإف « هنع تعفدناو بجي ملف لجرلا اهيف لئس اذإ ةلأسملا َّنِإ : لاقو
 . هنع هللا اهفرص ةّيلب يه

 . رّيكتم ٌينغل الو «٠ سلفمل ملعلا بلط حلصي ال : لاقو

 . ءاملع ساّنلا رثكأ ناك . .نايسُنلا الول : لاقو

 . نوملعي ال ام ٌليوأت َسساَّنلا كلهأ امَّنِإ : لاقو

 اذ نمو « رثكأ ريخلا نم هيلع َّلد يذلا : لاق ؟ ءىطخي ملاعلا : هل ليقو
 رمأ ام . .ءيش هيف سيل نم الإ فورعملاب رمأي مل ولو ؟ ءيش هيف سيل يذلا
 . بفورعمب ٌدحأ

 هللا لوق تعمس امأ « ملعي مث ٠ ٠ ملعب ال نأ ىوأ نبا دان نع لاقو

 و لمح هنأ 10

 46مم كَل لمجي هس اوقلَتْنِإ 8 : ئلاعت
 ا رت لي اك

 كيلع َريلف . .هللا ةعاط نم ًاملع ِتمّلعت اذإ : هيخأ ينب ضعبل لاقو
 , ةنيكّسلا هتملعت يذلا ملعلا كلذل مّلعتو ءهتمس كيف َريلو « هرثأ
 . َراقولاو « ملحلاو

 ةاقو هيف نوكي نأ ملعلا بلط نم لع اقح : هللا همحر كلام لاقو

 اوُلجي نأ ملعلا لهأل يغبنيو ٠ ئضم نم راثآل آعبَّتم نوكي نأو « ةيشخو

 . ملعلا اوركذ اذإ ةّصاخو « حازملا نع مهسفنأ

 م



 . هقفلا نيحلاّصلا بدأو « َةّنّسلا هلوسر بدأو «ء نآرقلا هللا بدأ : لاقو

 لاقف « ةيثك ملعلا َّنِإ : هل تلقف ِكلام ئلع تلخد : نايفس لاقو
 اهرمثو . قارعلاب اهقاروأو « ةنيدملاب اهناصغأو « ةكمب اهلصأ ًةرجش ملعلا

 . كلام فئارط نم اذهف ؛ مالغ اي بتكا : لاقف « ناسارخب

 لكب ثّدح ّلجر ُملسَي نكي مل.هّنِإ : كلام يل لاق : بهو نبا لاقو
 . كعيطي ال نم دنع ملعلا ةناهإ ٌلّذلا نمو ٠ ًادبأ ًامامإ نوكي الو « عمس ام

 لوقي . . مذنع ملعلا ةبلط نم ٌدحأ هعّدو اذإ كلام ناكو : فرطم لاق

 هوّنبو . ةعيضم راد هب اولزنت الو . ملعلا اذنه يف هللا اونا : مهل

 | هومتكت الو

 . ًامِّسبت الإ كحضي ال نأ ملاعلا بادآ نم : كلام لاقو

 , هلذتو «ملاعلا خمت مالكلا ةرثك : لوقي هتعمس : ٌئبنعقلا لاقو
 . هصقتتو

 < هلهأ دبع ملعلا يلطو هلل ىو

 اذنه اورشناو « هللا اوقّنا : لوقي ًاكلام انعَّدو اذإ انك : مساقلا نبا لاقو
 ا ولم ع ممل

 لعن يبل نك ماعلا نماوملعت : لوقي كلام تعمس : ةرق بأ لاقو

 ٌدحأ رصتقي مل ِهّلإف ؛ كملع ئلع رصتقاو هللا ثا : بهو نبال لاقو
 دقف . .هللا دنع ام تبلط امب ديرت تنك نإف « عفتناو عفن الإ هملع ئلع
 كدي ىف سيلف . .ايندلا تملعت امب ديرت تنك نإو « هب عفتنت ام تبصأ
 يّفاو
 . * ىس
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 دق يتلا لئاسملا مّلعت كرت يف باوَّصلا ىرأ ينإ : هل ةّيصو يف لوقبو
 أطخلا اهبحاص ىلع فاخي ام ةّرضملا نم اهيف ناك اذإ . اهضعبب عفتني
 . ؟ اهيف ةعفنم ال يتّلا لئاسملا نم اهريغب فيكف « ةنتفلاو

 : ٌةعبرأ ملعلا يف سائلا : لاقو

 هَل ىتح امن : هلوق هللا باتك يف هلثمف « همَّلعو هب لمعف ملع ّلجر

 . «ًاؤملعلا و ِدابِعنِم

 َنيَِلاَنِإ » : هلوق هللا باتك يف هلثمف « همّلعي ملو هب لمعف ملع ٌلجرو

 . . ةيآلا 4انلَرَنأ امَنوُمْتْكَي

 . 4 هال 6 الإ مه نإ 7 : هلوق هلثمف هب لمعي ملو ِهمّلعف املع ّملع ٌلجرو

 ها ع ا

١ 



 تاملكو ظعاوم نم هنع ءاج ام

 سفنلا ةيبرتو كولسلاو بولقلا لاوحأ يف

 . سابّللا يف ال ٠ نيدلاو ئَقُّتلا يف عضاوّتلا امّنِإ : هللا همحر كلام لاق

 . ةعمّسلاو ءايّرلا كرت عضاوّتلا : لاقو

 ٌدّسلا يف هلمع نكيلف . .هبلق يف ةجرف هل حتفت نأ ٌبحأ نم : لاقو
 : . ةينالعلا يف هنم لضفأ

 . . لمألا رصقو « بسكملا بيط اينّدلا يف دهُزلا : لاقو

 . ميعّتلا نم سفتلا بيطو « ندبلا ةّحص اينُّدلا : لاقو

 . دبعلا بلق ىلع ِكلم ةحسم ةمكحلا امَّنِإ : لاقو

 . ديعلا بلق يف هللا هفذقي ٌرون ةمكحلا : لاقو

 برولقلا هللا هلخدي ُئمأو « هللا نيد يف هقفلا ةمكحلا َّنَأ يبلقل عقي : لاقو
 ظ . هلضفو هتمحر نم

 . هل عابتالاو هللا رمأ يف رّكَفتلا ةمكحلا : لاقو

 عابتالاو « هللا ةعاط ةمكحلا : مساقلا نباو « بهو نبا عامس يف لاقو
 . هب لمعلاو « نيّدلا يف هقفلاو ء اهل

 مل . .ريخ هسفن يف ناسنإلل نكي مل اذإ : لوقي هتعمس : ٌٌيورفلا لاقو

 . .رثك نإو ايِنَّذلا نم ءيش يف ريخ ال : لوقي هتعمس : بهو نبا لاقو
 ْ 000 . هتءورم وأ لجّلا نيد داسفب
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 عضب نم ٌءزج . .ةءورملا راهظإو « ةّمهلا نسحو « بوّنلا ءاقن : لاقو

 ّ . ةّوبْتْلا نم اءزج نيعبرأو

 ساّنلا بيصي ام هبصي ملو « هلقعب مّنم . .هثيدح يف قدص نم : لاقو

 . فرخلاو مرهلا نم

 . نوباذكلا فرخي امنإ : لاقف تفرخ : ّلجر هل لاقو

 هينعي ال ام كرتي ىَّتح لجرلا حلصي ال : لوقي هتعمس : كرابملا نبا لاقو

 . هبلق هل هللا حتفي نأ كشوي . .كلذك ناك اذإف « هينعي امب لغتشيو

 لق امو « كينغي اهشيع ٌّلقأف « كيفكي ام اهنم كيغب ناك نإ : لاقو

 . ىهلأو رثك امم ريخ ئفكو

 هللا هقطنأ الإ . .اينّذلا يف ّدحأ دهز ام : لوقي هتعمس : بهو نبا لاق
 . ةمكحلاب

 يف ديزي نم ةسلاجمب كيلع : لوقي هتعمس : ديمح نب دلاخخ لاقو

 . هلوق كلّلعي نم ةسلاجمو كاّيإو ٠ هلمف ةرخألا ىلإ كوعديو « هلوق كملع

 : لاق مث هلضفو َدصقلا كلام ركذ : مساقلا نبا لاقو
 . هب بجعت : لاق ؟ مل : ليق « هب عفترت نأ ٌبحت ام

 . ىنصوأ : كلامل ّلجر لاق : فرطم لاق

 . ''”"قاوف تعطتسا نإ هسبحت الف . .هللا ةعاط نم رمأب تممه اذإ : لاق

 نإف . .كلذ ريغب تممه اذإف « ثادحألا نمأت ال كّنإف « هيضمت ويح

 يحتست الو « هكرت كل ثدحي هللا لعل « ( لعفاف ًاقاوف هيضمت ال نأ تعطتسا

 دصقلا نم كاي
2 

 بلاحلا يتضبق نيب تقولاو . نيتبلحلا نيب تقولا | اهمضو ءافلا حتفب : قاوف 22(

 . ًاريسي أتقو ولو « هزاجنإ يف رّخأتت الف : ينعي ٠ عرّضلل



 لس عج

 ني حسم ال ُهَنأَو 9 : هباتك يف هللا لاق : لوقت 7 نأ قحب سيل رمأل تيعد اذإ

 رومألا يلاعمب كيلعو . هللا يصاعم نم اهقنأو كبايث رهطو , © ّقَحْل

 . قالخألا ىلاعم بحي هللا َّنإف « اهنم فسفسي امو اهلئاذر قتاو « اهمئاركو

 نم ٌةعاس كيلع يتأت ال نأ دهتجاو ٠ نآرقلا ةوالت رثكأو . اهفسافس هركيو

 . كسفن نم ساّنلا نكمت الو « هللا ركذ نم ٌبطر كناسلو الإ راهن وأ ليل
 اهب خلا هب

 . تئش ثيح بهذاو

 ةريرس رسأ الو « اهءادر هللا هسبلأ الإ . .ريخب ةريرس ٌدبع َرسأ ام : لاقو

 اهءادر هللا هسبلأ الإ دش

 . كنيدب بعلت الف ٍءيشب تبعالت امهم : ٌيبنعقلل كلام لاقو

 رّبكتو سيلبإ .كيييكل ؛ حشلاو دسحلاو ربكلا يصاعملا لأ : : لاقو

 لَو اشتي ُتَيَح ْنِم الكف # : ليلاعت هللا لاقو «ويلي موقت راث ني قدح طٍ : لاقف

 : ٌقحلا نع ٌدصي لطابلا لوقلاو ٠ ةكله لطابلا لهأ نم ٍبْدقَّتلا : لاقو
 ءىطخي لازي ال نأ ءرملا ةوقش نمو « ريخلل قفوي نأ ءرملا ةداعس نمو

 ليلقو « ضرألا يف داسفلا ناك . .قحلا ىلع لطابلا رهظ اذإ : لاقو

 . ٌةاجن ٌقحلا موزل َّنِإو . ةكله هريثكو لطابلا

 لقعي ام ردقبف « هلقع نمؤملا ةماعدو . ةماعد ٍءيش ّلكل : لاقو

 . هّبر دبعي

 نم عسوأ مالسإلاف . .ٌّقحلا الإ درت مل اذإ « ٌمساو مالسإلا : لاقو

 . هدودح تميقأ اذإ : رخآ عضوم يف داز . قيضي نأ يغبني الو « كلذ

 رجافلاو َ ةنوؤملا ريسي ع ةنوعملا نسح نمؤملا َّنِإ : . لاقي : . لاقو
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 : هدجمو هتبيه
 2 . هوك سا عل ٠

 اهيف هكراش نم َّلقو « ِكلام ةريس يف ئلجتت يتلا ةروهشملا ايازملا نم

 . لالجإلاو ةبيهلا نم هللا هقزر ام هرصع يف ملعلا لهأ نم

 ناك امف ؛ ٌيدهملا نيئمؤملا ريمأ ىلع تلخد : نوشجاملا نبا لوقي

 ٠ . ًاكلام يتبيه هتبه امف « همداخ الإ هنيبو ينيب
 . ناطلّلا ةبيه نم َّدشأ هتبيه تناك دقل : ميرم يبأ نب ديعس لاقو

 , ّيعمصألاو بعصم يبأو « ّيعفاّشلاك ؛ ٌيثك اذنه لثمب هفصو دقو

 مكر ١ ٌّيدرواردلاو

 : دشنأ

 ِناَمْدَألا سكاَوَن َنولئاَسلاو َةَئْيَم ٌمَجاَرُي الق َباَوَجْلا ىَبأَي
 ِناَطْلُس اذ سيلو ُبْيِهَملا وهف نتا ٍناَطْلُس ٌرعو راقّولا ُبدأ

 اذنه برضاو « اذنه عطقا : لوقيف « نجّسلا لهأ هيلع ضرعيف « يلاولا

 . .هيدي نيب ءىراقلا مهل أرقي «٠ ملعلا لهأل سلج اذإ هنع هللا يضر ناكو

 هل ةبيه همهفتسي الو هباتك ىف رظني الو ء رضح نّمم ّدحأ هنم وندي الف

 . هيلع لوخُدلا ىف ساّنلل نذأتسي بجاح هل ناطلّسلاك ناكو « ًالالجإو

 كك



 نم نكي مل . .ريبكلا مارتحالاو ريقوتلاو ةبيهلا نم هب هللا هرّيم يذلا اًذدهو
 ريقوّتلا ميظع نم كلام هيلع ناك امل وه لب . قافتالا وأ ةفدّصلا ليبق

 . ملسو هيلع هللا ىلص ٌنئبنلل ريدقّتلاو

 هللا لوسرل ًالالجإو ًةمظعو ةيشخ سفنلاو بلقلا ءىلتمم ناك دقل
 . ملسو هيلع هللا ىلص

 : ملسو هيلع هللا ىلص ّيبّنلل هريقوت
 0 : هل ليق . .ِكلام ئلع ساّئنلا رثك امل : ٌيورفلا لاق

 قوق مكَتاوصأ أوعفرت ال وبما نيل ماكي 9 : لجو َّدع لاق : لاق « سائلا عمسي

 . ءاوس اتيمو ًاّيح هتمرحو « 4ٍلوَقْلاب مل ور َهَحجاَلَو َيّبلأ ٍتْوَص

 ةّبح يهجو يف امو ركذأل ينِإ : لوقي كلام تعمس : بعصم وبأ لاقو

 هللا ىلص هللا لوسرل ًالالجإ . .آّمتعم آلإ دجسملا لخدي ٌدحأ اثم امو « رعش

 . ملسو هيلع

 يف بكرأ نأ هللا نم يحتسأل نإ : لوقيو ؛ ةنيدملاب بكري ال ناكو

 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةّيج اهيف ةنيدم
 ئنحناو « هنول رّيغت . .هدنع ملسو هيلع هللا ىلص ٌميَنلا ركذ اذإ ناكو

 . هئاسلج لع كلذ بعصي ّْنح

 ّيبْنلا دجسم يف آكلام رظان روصنملا رفعج ابأ َّنَأ بقانملا باحصأ ركذو

 ريمأ اي : كلام هل لاقف « هتوص ٍرفعج وبأ عفرف ١ ملسو هيلع هللا ىلص

 ؛ ًاموق ِبَّدأ ئلاعت هللا نِإف دجسملا اذله يف كتوص 0 ؟ نينمؤملا

 نإ # < لاقف ؛ ًاموق حدمو « ةيآلا يلا توست مَ ةاوصأ اوعفرت ال #8 : لاقف

 * َكَيوُماَنِي ببذل نإ # + : لاقف ؟ ًاموق ّمذو 2 ةيآلا * مُهَتاوَصَأ َنوُصُحَي َنِيِدَلأ

 هل لاقو « رفعج وبأ اهل ناكتساف . يح هتمرحك ًآتيم هتمرح َّنِإو « ةيآلا

 اب



 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ًالبقتسم مأ  ةلبقلا ًاليقتسم وعدأ : رفعج وبأ

 مدآ كيبأ ةليسوو كتليسو وهو هنع كهجو فرصت ملو : لاقف ؟ ملسو
 ؛ كعفشي . . كّبر ىلإ هب عفشتساو « هلبقتسا لب « ةمايقلا موي ئلاعت هللا ىلإ
 . ةيآلا 4 واحب ْمُهَسْشنأ اومك ظذإ حتا َوْلَو 8 : ئلاعت هللا لاق

 . بدألا ةذتاسأ مه خويش نم قاوذألاو بادالا هذله كلام دافتسا دقلو
 قوذلا ةّمئأو

 تنك : كلام هنع لوقي يذلا ردكتملا نب دمحم مامإلا ءاّرقلا دّيس مهنمو
 . همحرن َّيح كب آلإ . . ثيدح نع هلأسن داكن الف ردكتملا نب دّمَحُم يتآ

 ناك ِهَّنِإ : كلام هنع لوقي يذلا دَّحُم نب رفعج فيرشلا مامإلا مهنمو
 ةضخا . .ملَسو هيلع هللا ىلص يلا هدنع ركذ اذإف « مُّسِبَّنلاو حازملا ريثك
 ثالث ئلع لإ هارأ تنك امف « آنامز هيلإ تفلتخا دقلو : كلام لاق . ٌرفصاو
 ثّدحي طق هتيأر امو « نآرقلا أرقي امإو « ًامئاص امإو  ًايَلِصم امإ : : ٍلاصخ

 اميف مّلكتي الو , ةراهطلا ىلع الإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع
 . هللا نوشخي نيذلا داّهزلا داّيعلا ءاملعلا نم ناكو « هينعي ال

 #ض #ا#

 عمم



 كلام ثيدح

 « هظفحو « هطبضو « يواّرلا ةلادع وه ثيداحألا لوبق يف لصألا

 زّيح يف تلخد ئَّتح سائلا نيب تضافتسا دق ِكلام مامإلا ةلادع َّنَأ ٌمولعمو

 : حلطصملا يف ؛ هتّيفلأ ١ يف ٌنيقارعلا ظفاحلا لاق امك ؛ هب عوطقملا

 ننشلا مجن كلامك ٍةيكزت نع ةرهشلا يذ ءانغتسا اوححّحصو

 باحصأ ثبثأ امُّيأ : يبأل تلق : لبنح نب دمحأ نب هللا دبع لاقو

 ْ . ءيش ّلك يف تبثأ كلام : لاق ؟ ٌيرهزلا

 « هنيعب ٍلجر ثيدح ظفحي نأ ديري لجر : لبنح نبا دمحأل ليقو
 . كلام ثيدح ظفحي : لاقف

 . ٌيرهّزلا باحصأ تبثأ ٌكلام : نيعم نب ئئيحي لاقو

 نب ثيلو . رمع نب هللا ديبعو « ِبوُيَأ نم عفان يف تبثأ ٌكلام : لاقو
 / . مهريغو « دعس

 ئور نم تبثأ : - رابكلا داّقْتلا دحأ وهو  سآلفلا يلع نب ورمع لاقو

 . سنأ نب كلام هيف فلتخي ال نّمم ٌيرهُزلا نع

 « ركنيو فرعي الإ ًاثيدح انعمس امف زاجحلا انيتأ : دلاخ نب بيهو لافو

 | 2 . سنأ نب كلام ثيدح الإ

 تبثأ وهو « زاجحلا لهأ مامإ ةقث سنأ نب كلام : ٌيْزاَرلا متاح وبأ لاقو

 . ِكلامل مكحلاف اوفلتخا اذإو « ٌيرهُّرلا باحصأ

 . كدي هب ًّدشف كلام نع رثألا كءاج اذإ : ٌيعفاَّشلا لاقو
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 . مجّنلا ٌكلامف . .ربخلا كءاج اذإ : لاقو
 . كلامب هيلعف . . حيحّصلا ثيدحلا دارأ نمو : لاقو

 يف ءىطخي ال كلامو ٠ هنامز لهأ ظفحأ كلام : ٌيدهم نبا لاقو
 . ثيدحلا

 هللا ىلص هللا لوسر ثيدح ىلع نمآ ضرألا هجو ئلع يقب ام : لاقو
 . كلام نم ملسو هيلع

 . ًادحأ ثيدحلا ةحص يف كلام ىلع مدقأ ام : لاقو
 ينعي كلام نم ًاثيدح حصأ موقلا يف ام : ناطقلا ديعس نب يحي لاقو

 يف سانلا مامإ كلامو . رمعم نم ّيلإ بحأ كلامو  نينايفسلاو يعازوألا
 1 . ثيدحلا

 . ثيدحلا يف نينمؤملا ريمأ كلام : ًاضيأ لاقو
 ناك نم امامإ نوكي ال فيكو ثيدحلا يف أمامإ كلام ناك : : ًاضيأ لاقو

 . هباب ىلع هتذمالت محازي يروثلا نايفس

 ناكو . هوقثوو كلام نع نومدقتملا ذخأ : ًاضيأ نيعم نب يحي لاقو
 . يرهزلا باحصأ ىلع همدقي ناكو ثيدحلا حيحص

 يف هتبثتو هلضف ىلع عمجم نيملسملا ةمئأ نم مامإ كلام : لاقو
 | ْ . ثيدحلا

 دالوأ نع لقانلا ءافعضلا نع فقوتملا ثيدحلا لهأ مجن كلام : لاقو
 . راصنألاو نيرجاهملا

 ؛ ثيدحلا ةحص يف ًادحأ كلام يلع مدقأ ام : ينيدملا نب يلع لاقو
 . ثيدحلا يف نيئمؤملا ريمأ كلامو

 ةركذت ' يف - مالا ءارقتسالا لهأ نم وهو ّيبهذلا ظفاحلا لاق
 اهنم ركذو « هريغل تعمتجا اهتملع ام بقانم ِكلامل قفا دقو : « ظافحلا
 4 ادعو هب يلع مهعقجتو ؛ ةياوزلا حيحص يح هّأ لع ثلا قالا

0 : 



 تعمجأو : « تاغّللاو ءامسألا بيذهت » يف ُيِوَوَّنلا مامإلا لاق هلبقو

 , هليجبتو « هتدايس مظعو « هتلالجو « هتمامإ لع ءاملعلا فئاوط

 هللا لوسر ثيدح ميظعتو تّيتتلاو ظفحلا يف هل ناعذإلاو « هريقوتو

 . ملسو هيلع هللا ىلص

 ظفاحلاو « لمكألا ثّدحملا وه ِكلام مامإلا رابتعا نكمي ءارآلا عامجإبف

 ةلطأ امك « ثيدحلا يف نينمؤملا ريمأ بقل ةرادج نع ٌقحتسا يذلا لثمأل

 ءاهبلا فاصوأ عمجت 7 ىلا ةراضتلل ًاميسجت ناكف « ظاّفحلا نم هنارقأ هيلع

 هللا تاولص لظعألا عّشملا هب هتع امل ًاقبط « ؛ يَلُخلاو ٌينامسجلا لامكلاو

 . هيلع همالسو

 يف هذلهو « ةيوق ةظفاحب ِكلام ئلع ئلاعت هللا ّنم دقف : ظفحلا يف اّمأ

 وهو « داهتجالا وأ دجلل الو اهيف بسكلل لخد ال بهاومو ٌمنم ةقيقحلا

 . ءاشي نم لضفلا يتؤي هللاو « هللا لضف

 ُيِرهّزلا انيلع مدق : لوقيف ؛ بيجعلا فقوملا اًذله هسفن نع يكحي 0

 ءدغلا هانيتأ مث : لاق ٠ ًاثيدح نيعبرأو آقّين انثَّدحف « ةعيبر انعمو هانيتأف

 يش يأ ٠ سمأ مكتثدح ام متيآرأ « هنم مكئّدحأ ئّتح اباتك اورظنا : لاقف

 ء سمأ هب تثّدح ام كيلع دري نم انهله : ةعيبر هل لاقف ؟ هنم مكيديأ يف

 نيعبرأب هتثدحف ٠ تاه : لاق « رماع يبأ نبا : لاق ؟وه نمو : لاقف

 . يريغ اذه ظفحي ٌدحأ يقب هّنَأ ئرأ تنك ام : ٌيرهزلا لاقف « اهنم ًائيدح

 ًاباعيتسا زاجحلا ثيدح بعوتسي نأ كلام عاطتسا ةبيجعلا ةكلملا كلتبو

 ٠ هلاجر حرشو « هقئاقدو هايافخو هللع قّمعتو « هدّوجو « هنقتأ مث « ًاّمات

 دانسإ ْنِإو « زاجحلا ملع بهذل . .ُكلام الول : داّقثلا نم ديثك لاق ىّتح

 . كلام ىلإ ئهتنا زاجحلا يف ثيدحلا
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 معنل كّنِإو « ملعلا ةيعوأ نم تنأ : ُيِرِهْزلا هخيش هل لاق رابتعالا اذنهبو
 . عدوتسملا

 . هنامز لهأ ظفحأ كلام : ٌيروثلا نايفس لاقو

 . ثيدحلا يف ساّنلا تبثأ نم ٌتّبثتم ظفاح كلام : لبنح نبا لاقو
 . ًاظفاح كلام ناك : نيعم نبا لاقو

 : ةئئيدحلا كلام راثآ

 . ثيدح فلأ رشع ينثا وحن ةنيدملا لهأ ثيدح نم مامإلا دنع ناك
 اهنم ؛ أطوملا ١ ىوتحا « ٍثيدح فالآ ةعبرأ وحن : يأ ؛ اهثلثب ثّدح
 . رسكو ٍثيدح ةئم تس ئلع هتاياور عسوأب

 كلام بئارغب فرعُت « أطوملا ” يف تسيلو اهب ثّدح يتلا ثيداحألاو
 ' هنع ترتاوت يلا « أَطوملا ١ ثيداحأ لباقم يف ةّيحالطصا ةيمست هذلهو
 . مجلا عمجلا نم هنم اهعمس نم رابتعاب

 ًافعضو ًانسحو ةّكص اهمّرقو « كلام بئارغ ءاملعلا نم ددع عمج دقو
 ٌييحص كلام ٌثيدحف . .ةقث هنع والا ناك اذإ هنأ ؛ هنع ةاورلا ىلإ ةبسنلاب
 ظ . ٍفالخ الو ٌكشالب

 . محض ٌباتك ِهَّنأِب فصُو ؛ ِكلام بئارغ  ٌينطقرادللف
 بئارغ » ٌيبطرقلا ٌيينايبلا غبصأ نب مساق ٌيسلدنألا ظفاحلا فّلأو

 . « كلام

 . « اًطوملا ١ جراخ كلام اهب َتّدح يتلا ثيداحألا ٌيناربطلا عمجو
 : ًاضيأ هلو « ءازجأ ةرشع يف هباتكو « ركاسع نبا ظفاحلا كلذكو

 . ًاءزج نيسمخ يف « كلام يلاوع »

 م



 ( كلام بئارغ » ٌيزجسلا جلعدو يرقملا نب ركب وبأ ظفاحلا فّلأو

 جراخ كلام دنس » : دوراجلا نباو « ّيرهوجلا مساقلا يبألو . ًاضيأ
 . « أطوملا

 سيل امم كلام هلصو اميف ٌباتك ظفاحلا ٌئيناعملا رّيظملا نب دمحملو

 . « أطوملا » ىف

 ١ « أطوملا يف سيل اًمم ليصوُتلا  باتك ميلكا نب ركب يبأ يضاقللو

 . « أطوملا ١ جراخ كلام ثيدح ىف باتك بلا دبع نبالو

 العا دع د

 مو



 ملاع حلاص دمحم وبأ لاق « زاجحلا لهأ أدبم وه هقفلا-يف كلام أدبم
 كلام اهيلع ىنب يتلا ةلدألا ) : هصن ام دشار هيقفلا هنع هلقن اميف ريهشلا ساف
 : رشع ةتس هبهذم

 . زيزعلا باتكلا َّصن-١

 ١ مومعلاوهو « هرهاظو .

 . ةفلاخملا موهفم وهو « هليلدو -'

 . ةقفاوملا موهفم هدارمو ٠ رخآ باب وهو « هموهفمو -5

 أ ضجر ُْمَّنِإَف # : ىلاعت هلوقك « ةلعلا ىلع هيبنتلا وهو « ههيبنتو 0

 . ةرشع هذهف » ةسمخلا هذه لثم ًاضيأ ةنّسلا نمو

 . عامجإلا : رشع رشع يداحلاو

 . سايقلا : رشع ىناثلاو

 . ةنيدملا لهأ لمع : رشع ثلاثلاو

 . ناسحتسالا : رشع سماخلاو

 . هيعاري ةّرمف « فالخلا ةاعارم : وهو ؛ رشع عباسلا يف هلوق فلتخاو

 . هيعاري ال ةّرمو
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 ( يلوستلا ةجهب ١ نم ها ( باحصتسالا كلذ نمو ) : نسحلا وبأ لاق

 . 207( ةمسقلا باب ) ىف

 يبأ نب دمحم نب دمحأ يديس خيشلا دعاوقلاو لوصألا هذه عمج دقو

 : لاقف ٠ كلام بهذم لوصأ اهيف عمج ىتلا ةديفمل |( هتموظنم ) يف فك

 ّرَغألا ٌبَمَدَم ٍبَمْذَمْلا هنو

 ْنِم ٌرِهاَطلاَو باتكلا ٌرِهاَظَو

 لوَقَياَهب يَِلا هِلوُصأ ْنِمَو
 باتكلا ُموهْفَم هيدل ةَّجححو

2 
2 

 لَمَعو سيفو ٌعامجإةّقث
 ناسحتسالاو هبخحص لوقو

 ٌفذَقني ُلِيلَدَّوُه لب : ليقو

 رصقي هنع ٌريبعتلا نكلو
 ذاسفلا عئارذ باوبأٌذَسو

 ُباحصتسالا هيدل ٌةّجحو

 ةيدل ٌةَجح ٍدحاولا ٌربخو
 ةلسرملا ُْتََِع حلاصملابَو

 لَمعَي ًارؤَط ناك ِفْلُخ يعرو

 د ملا ع 3 7 1 هاا : 2

 3 و 00 2

 هاَوألاة تش لية مق
 لوسرلاةئسو نآرق ٌهيبنت

 تباوصلا جهن ىلإ يداهلا ةنس ْنم
 و 7 0

 مظع اهاج يذلا ةنس ةيبنت

 ب

 لذب ْنَم ىَحْسَأ لوسّرلا ةنيدم'

 ناحجُر هلام ٌءافتتاوهو

 فصتم داهتجالاب ْنَم سفن يف

 دامتغا هذ ىلع هل ٌكِلامف
 ٌباَحُي ال كاذ يف هيأرو

 ةيلع ينبنت هقفلا عورف ضعب

 2 هر 02 0

 لذعي اروط ناك ةلعو ةب

 : يوجحلل يماسلا ركفلا نع ٠ ( 77109/) « ةدلاخلا هللا ةعيرش » )020

 كت



 باطلا نب راتخملا دمحم نب ىيحي دمحم خيشلا ةمآلعلا فئص دقو
 كلاسلا لاصيإ » : اهاّمس ( ةموظنملا ) هذه حرش يف ةلاسر هللا همحر هللا دبع
 : تايبألا هذه حرش يف دئاوفلا هذه اهنم فطتقن « كلام مامإلا لوصأ يف

 بهذم ةلدأ لّوأ ّنأ : ىنعي ؛ تيبلا 02... باتكلا صن ) : هلوقف
 وأ تناك ةرتاوتم ء ةحيحصلا ةنّسلاو باتكلا نم صنلا : رشع ةتسلا كلام
 . ًاداحا وأ ةضيفتسم

 . ًالصأ هريغ لمتحي ال ىنعم ىلع ٌلادلا ظفللا وه : صنلاو

 : ايده دجي مل يذلا عتمتملا مايص يف ىلاعت هلوق : باتكلا نم هلاثم
 « ليك هَرَكَع َكَلَيا : ىلاعت هلوقف ٠ 4 مُكمََ اذإ ٍةعبَسَو جلل يف يأ تلت مايهم » و0 ل هع يس . - 5 7 4سم ل عمم م نا أ جدو رم <

 . ةرشعلا وه يذلا عوجرلا دعب يتلا ةعبسلاو . جحلا يف يتلا ةثالئلا

 : مكيلع مّرح هللا ْنِإ ١ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق : ةنسلا نم هلاثمو
 لهأ هلعفي ناك يذلا تانبلا نفد ميرحت يف ّصن اذهف ء ©« تانبلا دأو
 . ةيلهاجلا

 يناثلا ليلدلا نأ : ينعي ؛ تيبلا 2... باتكلا رهاظو ) : هلوقو
 . ةحيحصلا ةنسلا وأ باتكلا نم رهاظلا : كلام بهذم ةلدأ نم

 هريغ لمتحي هنكل « ىنعم ىلع قطنلا لحم يف لادلا ظفللا وه : رهاظلاو

 هتلالدو « ًارهاظ : ىمست هيف حجارلا ىنعملا ىلع هتلالدف , ًاحوجرم ًالامتحا
 . ًاليوأت : ىمست هيف حوجرملا ىنعملا ىلع

 هّنإف 4 امِكَسِم ني ُماَعْطِإَف 8 : ىلاعت هلوق : باتكلا نم رهاظلا لائم
 ًاصخش نيس ماعطإ هيلع بجي موصلا عطتسي مل يذلا رهاظملا نأ يف رهاظ
 نيكسمل اهؤاطعإ ءىزجي الو « ّدم لكل هل لام ال ًاريقف : يأ - ًانيكسم
 نيكسملاب دارملا نأ : لمتحيو « ًاضيأ هل اهنم نيدم ءاطعإ الو « دحاو
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ّذم نيّتس ماعط ماعطإف : ىنعملا نوكيو « هئامسأ نم هنأل ؛ ّدملا
 هيلعو « ا

 . ذم موي لك يف , اموي نيّتس دحاو نيكسمل ةرافكلا عيمج ءاطعإ ءىزجيف

 . ةيفنحلا بهذم ىناثلاو « روهمجلا بهذم لوألاو

 يبأ نئس » يف تباثلا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق : ةنسلا نم هلاثمو

 يف رهاظ هنإف ؛ « هل مايص الف . .ليللا نم مايصلا تيبي مل نم » : « دوواد

 يملا ايس يف ةركتلاو لاب فّرعملا نأل ؛ مايص لك يف بجاو ةينلا تيببت نأ

 ءاضقلاو رذنلا مايص : مايصلاب دارملا نأ : لمتحيو « ًارهاظ مومعلل

 تييبت نودب حصي موصلا نم امهريغ نأو « هدارفأ ضعب هب دارملا نوكيف

 . ًاضيأ ةيفنحلا بهذم يناثلاو , روهمجلا بهذم لوألاو « ةينلا

 نأ : ينعي ؛ تيبلا (....... هللا باتك نم ليلدلا مث ) : هلوقو

 باتكلا نم باطخلا ليلد ةيلامجإلا كلام بهذم ةلدأ نم ثلاثلا ليلدلا

 « يعفاشلاو كلام دنع ةجح وهو « امهنم ةفلاخملا موهفم وهو « ةنسلاو

 : نئاوبلا تاقلطملا يف ىلاعت هلوق : هللا باتك نم طرشلا موهفم لاثم

 نم لمحلا تالوأ ريغ نأ هموهفمف 4 َنْيتَلَع أوقِفْنأَف لمح ِتلْوَأ نك نإو »

 . ةقفنلا نهل جوزلا ىلع بجت ال نئاوبلا تاقلطملا

 . .ًاماعط عاتبا نم » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق : ةنسلا نم هلاثمو

 لبق هعيب زوجي ماعط هل بهو نم نأ هموهفمف « « هيفوتسي ىتح هعبي الف

 . لوصألا بتك يف بلطت ةيقابلا ةلثمألاو «٠ كلام دنع كلذك وهو هئافيتسا

 ةلدأ نم عبارلا وه اذه ؛ تيبلا (....... هلوصأ نمو ) : هلوقو

 اهب جتحي : يأ اهب لوقي يتلا كلام لوصأ نم نأ : ىنعي ؛ كلام بهذم

 لوسرلا ةنس نم باطخلا هيبنتو « نآرقلا نم باطخلا هيبنت : - تايعرشلا يف

 موهفم وهو « باطخلا ىوحفب ًاضيأ ىمسيو . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ةقفاوملا

 ةأآ/



 ًاقفاوم هنع توكسملا ىنعملا نوكل ؛ ؛ ةقفاوملا موهفم » يمس امنإو
 نأل ؛ « باطخلا هيبنت ١ ب ىمس امنإو . مكحلا يف هب قوطنملا ىنعملل
 ىلع ظفللا ةلالد : هذحو « هب قوطنملا ىنعملاب باطخللا دنع هبنتي عماسلا

 هيف هل ةاواسملاب مكحلا يف ذ روكذملا ىنعملل قفاوم روكذم ريغ ىنعم

 . هنع هب ةيولوألاو

 َنوُُكَصَأي َنيِذْلأ نإ : ىلاعت هلوق : نآرقلا نم يواسملا موهفم لاثمف
 لاومأ لكأ ميرحت ىلع قوطنملاب ٌلدت اهنإف ؛ ةيآلا * ملل ّنتَيْلأ لوم
 ىف ًاملظ هلكأل هقارحإ ةاواسم ىلع قفاوملا موهفملاب لدتو « ًاملظ ىماتيلا
 ةدوجوم ةلعلا كلتو . فالتإلا ًآملظ هلكأ ميرحت يف ةلعلا نأل ؛ ميرحتلا

 . هقارحإ يف اهمامتب
 نإف ؛ ؛ هيأ امك لتدك : ىلاعت هلوق : نارقلا نم لوألا وهفم لاو

 يف اهنم برضلا يف م أنما كو ٠ "انما يم امهم تينا
 . ةلثمألا خلإ . . .فيفأتلا

 نأ : ينعي ؛ تيبلا ( ةمم علم باتكلا موهفم هيدل ةجحو ) : هلوقو

 قيرط ىلإ يداهلا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ةنس ةنسلاو باتكلا موهفم
 لدتسي ىتلا كلام ةلدأ نم هنأ : ينعي ؛ كلام دنع ةيعرش ةجح باوصلا
 : هدنع موهفملاب دارملاو « مظنلا يف ةدودعملا ةلدألا نم سماخلا وهو « اهب

 ىنعملا لقتسي ال ىنعم ىلع مازتلا ةلالد ظفللا لدي نأ : يهو ءاضتقالا ةلالد
 نأ عم اعرش وأ القع وأ ةداع هيلع هتحص وأ هقدص فقوتل هنودب يلصألا
 نايسنلاو أطخلا ىتمأ نع عفر ١ كك هلوق : اهلاثم هيضتقي ال ظفللا
 هاركإلاو نايسنلاو أطخلا نأ ثيدحلا قوطنم نإف « هيلع اوهركتسا امو
 عفر يأ ةذخاؤملا ىلع القع فقوتم مالكلا اذه قدصو ةمألا هذه نع ةعوفرم
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 ريغ هاركإلاو نايسنلاو أطخلا سفن نأل ؛ خلإ . .أطخلاب ةذخاؤملا ىتمأ نع

 . اسح مهنم ةثالثلا هذه عوقو ةدهاشمل ةمألا هذه نع عوفرم

 ةلدأ نم نأ : ينعي ؛ تيبلا ( 2.0.0... هللا باتك هيبنت تمث ) : هلوقو

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ةنس نم وأ هللا باتك نم هيبنتلا : كلام بهذم

 ب ىمستو « موزللا ةلالد ليبق نم هيبنتلا ةلالدو « هللا دنع ههاج مظع يذلا

 نارتقا نكي مل ول ءمكحب فصولا نرقي نأ : وهو « « ءاميإلا ةلالد »

 ؛ مالكلا دصاقمب ٌنطفلا ُهَباَعَل . .هل ةلع هنوك نايبل مكحلا كلذب فصولا

 . ةحاصفلاب قيلي ال هنأل

 أوْعطَقَأف َةَقِراَسلاَو ُفِراَلاَو 8 : ىلاعت هلوق : هللا باتك نم هلاثم

 موزللاب لدي ةقرسلاب هفصو عم قراسلا دي عطقب رمألا نارتقا نإف 4 اَمَهَيِدأ

 مالكلا ناكل . .هل ةلع نكت مل ول ذإ ؛ ًاعرش عطقلا ةلع يه ةقرسلا نأ ىلع

 . غيلب ريغ

 لاق يذلا يبارعألل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق : ةنسلا نم هلاثمو

 رمألا نارتقا نإف ؛ خلإ « . .ةبقر قتعأ ١ : ناضمر راهن يف يلهأ تعقاو : هل

 مل ول ذإ ؛ عرشلا يف موصلا وأ ماعطإلا وأ قتعلاب ريفكتلاب رمألل ةلع عاقولا نأ

 . كيفم

 ليلد عامجإلا نأ : ينعي ؛ تيبلا ( 0 عامجإ تمث ) : هلوقو

 ءاملعلا قافتا : ًاحالطصاو « مزعلا : ةغل وهو . كلام بهذم ةلدأ نم

 ّيأ يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ةافو دعب ةمألا هذه نم نيدهتجملا

 . ناك رمأ يأ ىلع ال مأ ةباحصلا رصع يف ناك ءاوس رصع

 كلام بهذم ةلدأ نم نأ : ىنعي ؛ تيبلا(« ....... سيقو ) : هلوقو



 : يرهفلا لاق « ةيوستلاو ريدقتلا : ةغل وهو ٠ يعرشلا سايقلا : هللا همحر
 هنمو . هقفلا عوبنيو يأرلا لصأ وه ذإ ؛ هقفلا لوصأ مهأ نم هيف رظنلاو

 ىلع مولعم لمح : احالطصا هّدحو . ملعلا لج وهو « عورفلا بعشتت
 . لماحلا دنع مكحلا ةلع يف هتاواسمل ؛ مولعم

 لمع نأ : ىنعي ؛ ( لذب نم ىخسأ لوسرلا ةنيدم * لمعو ) : هلوقو
 بهذم ةلدأ نم هيلع اوعمجأ يذلا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ةنيدم

 لصفم هطورشو هماكحأ نايبو « نوعباتلاو ةباحصلا : مهب دارملاو « كلام

 يورملا لوقلا نأ : ينعي :عي ؟ تيبلا( ...... هيحص لوقو ) : هلوقو
 ؛ كلام بهذم ةلدأ نم ملسو هلآو هيلع هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نع
 وأ ًايتفم وأ امامإ يباحصلا ناك ءاوس . كلام دنع ةيعرش ةجح هنأ : ىنعي
 . ًالعف وأ ًالوق ناك ءاوسو « ًامكاح

 . هيف طرتشيو « هداهتجا نع رداصلا هيأر : 2« يباحصلا لوق » ب دارملاو
 . كلام نع يجابلا هلقن . فلاخم هل رهظي ملو ًارشتنم نوكي نأ : كلام دنع

 تالت ىنعي ؛ تيبلا(« 0.00.00 ناسحتسالاو ) : هلوقو
 : ليقف : هريسفت يف فلتخاو « تايعرشلا يف اهب جتحي يتلا كلام ةلدأ
 ةادألا نم هضراعم ىلع حجارلا ليلدلا عابتا وه : يأ ؛ ناحجر هل ام ءافتقا
 : يأ - فذقني ليلد وه لب : - ةيكلاملا ضعب لاقو : يأ  ليقو « ةيعرشلا
 فصتملا ملاعلا نهذ يف :: يأ ؛ ففصتم داهتجالاب نم سفن يف - هللا هفذقي
 . هنع ريبعتلا نع زجعي نكلو هل حرشنيو هيف حدقني ىتح قلطملا داهتجالاب

 دس نأ : ينعي ؛ تيبلا 02.2.2... داسفلا عئارذ باوبأ دسو ) : هلوقو
 . تايعرشلا يف اهب جتحي يتلا كلام ةلدأ نم داسفلا ىلإ لئاسولا باوبأ
 . .ةدسفم ىلإ ةليسو ةدسفملا نم ملاسلا لعفلا ناك ىتمف « اهيلع دمتعيو

 هو



 نأ : ينعي ؟ تيبلا ( ةلل مثلت باحصتسالا هيدل ةححو ) : هلوقو

 . هبهذم ةلدأ نم وهف « كلام ىدل ةيعرش ةجح باحصتسالا

 . ةيعرش ةجح هلعج ىف : يأ ؛ ( كاذ ىف هيأرو ) : هلوقو

 حيحصلا رظنلا لهأ دنع دقتني الو دري ال : يأ ؛ ( باعي ال ) : هلوقو

 . يعرشلا ملعلا يف

 : يأ  ربخلا نأ : ىنعي ؛ تيبلا ( . 20.0... دحاولا ربخو ) : هلوقو

 يف نم وأ ةقث نومأم نطف لدع دحاو هاور يذلا ريرقتلاو لعفلاو ثيدحلا

 ؛ كلام دنع ةيعرش ةجح - ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع همكح

 نع يراعلا ربخلا وهو « نظلا هدافمو « هبهذم يف هقفلا عورف ضعب هيلع ىنب

 مهؤطاوت عنتمي ال عمج ربخ وأ « لدع دحاو ربخ ناك نأب ؛ رتاوتملا دويق

 . ةعبرألاو ةثالثلاو نينثالاك ةداع بذكلا ىلع

 نأ : ينعي ؟ تيبلا ( ءلممملل ةلسرملا تينع حلاصملابو ) : هلوقو

 ةقلطملا : يأ ؟؛ ةلسرملا حلاصملاب جاجتحالا هنع لقن هنع هللا يضر ًاكلام ]

 يهن الو اهبلجب رمأ عراشلا نع دري مل يتلا : يأ ؛ ءاغلإلاو رابتعالا نم

 . اهنع تكسب لب « اهنع

 - فلخلا ىعر نأ : ىنعي ؛ تيبلا(«....... فلخ ىعرو ) : هلوقو

 اهب لمعي هنكل « اهب لدتسي ناك يتلا كلام ةلدأ نم  فالخلا ةاعارم : يأ

 . ًامئاد اهب جاجتحا الف « ىرخأ ةرات اهنع لدعيو « ةرات

 هج
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 كلام هقف

 « هل ًاليلد هذَحّتيو عقاولاب ٌدتعي ٌيلمع ٌهيقف وهف ؛ هركف نم ِكلام هقفو
 : هيلع اهتعامج قافتاو « ةنيدملا لهأ لمع ةقباس ئلع ةدامتعا كلذ نمو
 ةئئاضقلا قباوّسلا ىلع دامتعالاو ٠ ةحلصملاو ٌيعرّشلا فرُعلاب هدادتعاو
 ء ةريثك ةرصاعم لود جهنم وهو , ةينوناق الوصأو رداصم اهذاختاو

 براجت « دعب يهو « اهب لعفنتو اهيف لعفت ساثلا لكاشمل لولح ماكحألاو
 . ناحتمالا ىلع تتبثو ةعامجلا اهيف تكراش

 ؛ ريسيلا نصئاصخ مهملعو ةنيدملا لهأ لمع نم ِكلام هقف يف قرنو

 . احوطتم ناعم جت يتلا صوصُلا عومجم نم طابنتسالا وأ ؛ . اهتاذ صوصنلا
 لإ انت ُهَّنأ ِلَكُي ال» : لوقي ئلاعتو هناحبس هللاف ؛ صوصُتلاك اهب

 : لئاقلا وه لوسّرلاو ٠ جرح نم مهنيد يف ساّنلا ىلع لعجي ملو 4اس اهمسَو
 , 20( نوقيطت ام لمعلا نم اوذخ » : و « 2١6 ةحمسلا ةيفينحلاب تثعب
 . رسعلا مهب لو وسي ألا لهي دارأ ان للة

 نأ آل الإ اينّدل | يف مهدّمزي ملو . لالحلاب متمثلا ىلع هّباحصأ ٌرقأ دقلو
 صخخريو « لالحنالا ةمواقمل بّهريو رذني « اهعاتم ىلع صرح مهنم رهظي
 ةداعلا عض وم ينكتسي م 3 ءايشأ نع ْئىهنيو ) جرحلا ةمواقمل بعغريو

 «دادغب خيرات" يف بيطخلاو .(21184) (؟571/5) «دنسملا» يف دمحأ هاور )١(
 2 ا

 ةالص باتك يف ملسمو . (1 ) نابعش موص : باب ,موصلا باتك يف يراخبلا هاور 2222

 . (7/46) م 5 3 هتالص يف سعن نم رمأ : بايب «نيرفاسملا
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 اذإ ؛ مهيلع ٌريسيت مهلمع هيلع رج ام ئلع ساّنلا رارقإ يفف ؟ هيف صُخريف
 قفاوي ام ةّيلهاجلا فارعأ نم مالسإلا ّرقأ َّمُث نمو « عراَّشلا دصق فاني مل

 َّنَأ نيملاع حلاّصلا فلّسلا فارعأ ئلع ةنيدملا لايجأ تصرحو « هتعيرش

 . هيقباس نم لضفأ نوكي نأ نكمي ال مهليج

 ةفيرشلا نأب - ةئيدملا فرعل ًاعبت- يتفي وهف ؛ فرُعلاب كلام لفتحاو

 ريغ آني ًاررض هراج رضي الأب راجلا ديقيو « هب مزتلت الف عاضرإلاب ررضتت

 وهف ًاعيب سانلا هّدع ام لك : لوقيو « رابتعالل ًاسايقم فرعلا لعجيو « ٍداتعم

 يرجت يتلا عويبلاك ؛ ساّنلا تاداع اهضرفت يتلا عويبلا زّوجيف ؛ عيب
 لثم فرعلا ىلع ًءانب تبثي طرّشلا رايخ َّنَأ رّرقيو « لاوقألا نود لاعفألاب

 . علّسلا فرع بسحب فلتخت رايخلا ةدم َّنَأ رّرقيو طرّشلا ىلع ًءانب تبثي ام

 ربي نبا ثيدحب طخأي مل . سلجملا رايخب ةنيدملا لهأ لمعي مل اًملو

 ٌرفتي مل ام هبحاص ئلع رايخلاب امهنم ٍدحاو لك ناعّيبلا » : امهنع هللا يضر

 و ل ال « ألعوملا » يف هنع لاقو 216 رايخلا عيبآلإ

 ""هب لومعم ٌرمأ الو

 ةحكصل اطبض أّطوملا نم آباب نيثالثو ٍدحاو يف ررغلا نع كلام ثدحتو

 نأ دوقعلا يف ررغلا ريثأتل طرتشي ًامومع هقفلاو « ةلاهجلل ًاعفدو يضارّنلا

 ةجاحلا هيلإ وعدت ام ميرحتو « اهنم عوّنلا كلذ ئلإ ةجاحب ساّنلا نوكيال

 . ًاررغ هنوك نم ًاررض ٌدشأ ةعورشملا

 يطعت ال دق اهَّنَأ عم مولعم رجأب نيعلا ةراجإ  فرعلل - كلام زّوج دقلو

 مامإلا دعوك ؛ اهلوصح نونظملا ةعفنملا ىلع ةراجإلا زّوج لب « عفانم

 ملسمو )511١(. اقرفتي مل ام رايخلاب ناعيبلا : باب ؛عويبلا باتك يف يراخبلا هاور )١(

 )١651١(. نيعيابتملل سلجملا رايمخ توبث : باب « عويبلا باتك يف

 . ("5ا9ل1/؟) «أطوملا) (0)
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 وهو « غالبلا ىلع ةراجإلاكو « ٌةّماع ٌةحلصم هيف ام ىلع هّلدي نمل ةزئاجب

 ءاهقفلا هيّمسي امك اهتاذب ةجيتن غولب ئلع دقاعّتلا يف ةيكلاملل حالطصا
 . نآرقلا ظفحو ٠ ءاملا طابنتساو ٠ ضيرملا ءربك ؛ ةيروأ يف نورصاعملا

 يف يهو ؟ هقفلا باوبأ نم ريثك يف عئارذلا لس ةدعاق كلام مّكحو

 عيب عنم لثم ؛ ةدسفم نم هلعف ئلع بّئرتي امل ؛ حابم رمأ عنم : اهتلمج

 :ءاهشو « ةاع ةفيظو ىلي نمل ةّيدهلا عنمو « ّودعلل وأ ةنتفلا تقو حالّسلا

 ءاضقو « همصخ ىلع ءاضقلا سلجم يف مصخ ميدقتو « هودع ئلع ودع

 . ليلا يف دجاسملا ىلإ ءاسّنلا جور وأ . هملعب يضاقلا

 ريغ ةدارإ تفخأ اذإ نيدقاعتملل ة رهاظلا ةدا رإلاب كلام ذخأي الو
 ايدان اهذخّتي نمل راّدلا ةراجإو « ًارمخ هذخُني نّمم ريصعلا عيبك ؛ ةعورشم

 . لّلحملا جاوزو « رامقلل

 تّدأ اذإ لصألا ةهج نم اهنع ّيهنملا ريغ ةليسولا زيجي هتاذ تقولا يفو
 ' لاملا عفدف . لاملا عفاد لتقي اليك براحمل لاملا عفد : لثم ؛ ةحلصم لإ

 لاملا عفدو « لطابلاب لاملا لكأ مّرحملا امّنِإ « لصألا يف هنع ّيهنم ريغ

 . ةحلصم ئلإ يّدؤيس براحملل

 زيجي الف ؛ ' >«رارض الو ررَض ال : ثيدح تاقيبطت يف قاّبس وهو

 وأ وأ ٠ رارضإلا دّرجمل لمعتسي نأك ؛ ةهارتلا ضقان املك قحلا ٠ لامعتسا

 ا قير وشراب كب ال وأ ريشا

 دقلف ؛ ةحلصملا لصأ ريدقت ئلإ اكلام ةنيدملا حور قفوي نأ آيعيبط ناكو

 نباو .0748 /؟) قفرملا يف ءاضقلا :باب «ةيضقألا باتك «أطوملا» يف كلام هاور (1)
 (/85 /؟) هراجب رضي ام هقح يف ىنب نم :باب .ماكحألا باتك «هنئئس» يف هجام
(2)58. 
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 ًاقفو ثداوحلل ماكحألا اورّوقيل « ّنصن ال ثيح نودهتجي ةباحّصلا ىأر

 ةيهانتم صوصلاف ؛ ٌصاخ ّنصن دوجو مدعل ؛ اوفّقوتي نأ نود ةحلصملل

 نآرقلاو ء رشبلا نوؤش نم ئهانتي ال ام مكحت اهدعاوقو ةعيرشلا تامومعو
 رصعلا يف ئّمسي بام ىلع رصتقت ُتاّيلك ٌرومأ هيف عومجملا ّنأل ؛ ٌعماج

 ةئئطلاو ,ددعلا ةليلق ةلالدلا ةّيعطقلا صوصتلاو « تاّساسألاب رضاحلا

 ّصنلا َّنَأ ساسأ لع يأَّرلا داهتجا نّيعتيف ؛ ّىنعم نم رثكأ لمتحت ةلالّدلا

 دصاقم نم ٍدصقم ةفلاخم الإ ةحابإلل ّدح ال نأو ءرمأ ميرحتل ؛ ٌمزال
 . عرّشلا

 ئلع دمتعي دق لب ٠ ٌصاخ صن ىلإ لالدتسالا عجري نأ ًامازل سيلو

 . اهدحو ةغيّصلا ةهج نم مومعلا تبثي نأ الو ؛ ماع لصأ وه يلوقعم نعم

 ةلمج ئوحف هجاتنإ يف رفاضت اذإ ئنعملا عقاوم ءارقتسا نم تبني *ب دق لب

 ًالصأ نوكيو « ْعمَّصلا نم دافتسملا مومعلا ىرجم ٌمكحلا يرجيف + صوصن

 . صن اهيف دري مل ٍتاّيئزج ئلع قّبطي ًايعطق
 بسحب هيلع ويري وأ ؛ نئعملا لصألا كلا لصألا اذنه يواسي دقو ]

 ةعست ناسحتسالا : لاق اّمل اكلام ّلعلو . هفعض وأ . نّيعملا لصألا ةّوق

 نوتئقملا وأ ءاهقفلا 1 هبو « ةحلصملاب لمعلا دصقي ناك ملعلا راشعأ

 باتكلا نم ةدّكؤم ةّيلك ٌلوصأ اهدّيؤت تماد ام ٌيرشبلا رُّوطَّتلا تاجاح
 . ةنِّملاو

 اهّلك ةنيدملاو ٠ بابلا اًذئه يف ربكألا دهتجملا وه هنع هللا يضر رمعو
 تتكس اذإ هلثم هذيمالتو « هذخأ ذخأي ةنيدملا مامإ ٌكلامو ء هل ةسردم

 ةييرغ ال « مالسإلا دصاقمل ٌةمءالمو ٌةتاع ٌةحلصم اهيف رومأ نع صوصُنل

  عرشلا هّدع سنج تحت لخدت « اهبحاصب ةّصاخ الو « ٌةّيمهو الو اهنع
 . .ٌنسسنج اهل دجوي مل نإف « عطقلل ديفملا ءارقتسالاب ًاذوخأم وأ احيرص

 . ٌلماك عّشلا ذإ  ةعيرّشلا نع ةييرغ تناك
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 : يكلاملا بهذملا راشتنا

 ع ةرصبلاو « زاجحلا ىلع كلام بهذم بلغ : ضايع ىضاقلا لوقي

 برغملاو « ةّيلقصو « سلدنألاو « ةّيقيرفأ دالب نم اهالاو امو ء رصمو
 دادغبب رهظو ؛ اذه انتقو ْئلإ نادوّسلا نم ملسأ نم دالب ْئلإ «٠ ئصقألا

 سمخ دعب ةرصبلاب فعضو « ةنس ةئم عبرأ دعب اهب فعضو « ًاريثك ًاروهظ

 ناكو « روباسينب رهظو « رهبأو ء نيوزق ئلع ناسارخ دالب نم بلغو « ٍةئم
 . نوسّردمو َةّمثأ اهريغبو اهب

 دق ٌكلامف « هيف عيشيو زاجحلا دوسي نأ ّيكلاملا بهذملل َّدبال ناكو

 لظ دقو « هئاهقف ةقيرط ىلع راسو , زاجحلا ميمص يف ةنيدملا يف شاع

 نبا ىّلوت نيح لاز ٌّنهو هباصأ مث « ًاليوط ًانيح كلانه ًارهدزم بهذملا

 . (هال417) ةنس ةئيدملا ءاضق نوحرف

 . مكحلا نب نامثع رصم لإ ٌيكلاملا بهذملاب لخد نم لّوأ ناكو

 . ديزي نب دلاخ نب ميحّرلا دبعو

 ًادئاس بهذملا َّلظو ٠ بهذملا يف نوزّربم ٌءاملع نييرصملا نم رهظو |

 لاز امو « راشتتنالا يف نابهذملا سفانتف رصم لإ ٌيعفاشلا لقتنا ىّتح

 . رصم يف نوريثك ٌراصنأ ّيكلاملا بهذملل

 داع مث . ةّدم ٌئفنحلا بهذملا هبلغ مث © سنوت دالب بهذملا لخدو

 . مويلا ىَّتح كانه بّلغتف ٌييكلاملا بهذملا

 نم لّوأ ناكو « ةرجهلا نم نينرق دعب سلدنألا دالب لع كلذك بّلغتو
 . كلام مامإلاب هئاقتلاو ّجحلا ىلإ هباهذ دعب نمحرلا دبع نب دايز وه هلخدأ

 . هب ءاضقلا راص َّْنَح بهذملا رهدزاو

11 



 ينب ةلود دهع يف رهدزأو « ئصقألا برغملا دالب بهذملا لخدو

 . مويلا ىَّتح اهيف أدئاس لازامو « نيفشات

 يف نودلخ نب دمحم نب نمحرلا دبع ةمآلعلا خّرؤملا عّسوت دقلو
 . ٌيكلاملا بهذملا راشتنا نع ثيدحلا ىف 6 هتمّدقم »

 دب هلل دبع مهنم ةعامج ةيكلاملا نم اهي دجو ٠ .ةرجهلل نيت ةئس

 .ةرشع تس ةنس يفوتو ٠ نيسمخو ٍةئم ةنس دلو يذّلا ٠ نيعأ نب مكحلا دبع

 نباو بهو نبا نع ئور مث ؛ , كلام لع « أًطوملا ١ عمس دقو « نيتثمو

 زيزعلا دبع نب بهشأ اهيف ناكو « ّيكلاملا بهذملا يف فّلأو « مساقلا

 ٌىكلاملا هقفلا ىف ٌباتك هلو « ةّيكلاملا ءاهقف رابك نم وهو « ٌييرماعلا ٌئيسيقلا

 نب مالّسلا دبع همّلأ يذَّلا « ةنّودملا ١ باتك ريغ وهو « « ةنّودملا ١ ىّمسي
 2 نإ

 . ( ه7 ٠ ) ةنس لفوتملا ٌئيمخونتلا نونحس ديعس

 هلو « ةّيكلاملا ءاهقفلا رابك نم وهو « مساقلا نب نمحّرلا دبع اهيف ناكو
 هاء 00

 نيعستو ىدحإ ةنس ّيفوت دقو « هلقنو ٌيكلاملا بهذملا نيودت يف لضف

 مث ٠ هونبو نيكسم نب ثراحلا مث ٠ مهريغو زاوملا نبا اهيف ناكو « ةئمو
 َنوَّمسُي نيِذَّلا نيّيمطافلا ةعيّشلا ةلود روهظب رصم نم َهَّنِّسلا لهأ هقف ضرقنا

 : نودلخ نبا هيّمسي ةعيّشلا هقف اهيف رهظو « ةضفاّرلاب ةيمامإلا ةعيّشلا ةّيقب عم
 . بهذيو ضرقني نأ هاوس داكو « تيبلا لهأ ةعيش هقف وأ « تيبلا لهأ هقف

 ةئملا رخاوأ يف « دادغب نم ٌئيكلاملا باّهولا دبع يضاقلا اهيلإ لحر مث

 هللا ديبع ىلإ نوبوسنملا مهو « نييديبعلا ءافلخ ديب ذئنيح مكحلاو « ةعباّرلا

 رصمو برغملاب ةعساو ةلود مهل تناك نيذلا نيّيمطافلا دج ؛ ّيدهملا

 ىلع اذلهب اوعني يكل هلضف راهظإو يضاقلا اذنه ماركإب اورمأف « امهريغو
 قوس ُْتَجارف « هوحرط لب مامإلا اذنه لثمب اوكّسمتي مل نيذلا نييسابعلا
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 حالص دي ْئىلع نييديبعلا ةلود تلاز نأ ىلإ ام اعون رصمب ٌيكلاملا بهذملا

 . راهدزالاو جاورلا ىلإ ٌيعفاّشلا بهذم داعف « ٍبوُيَأ نب فسوي نب نيّدلا

 هب اوّصتخاو «٠ سلدنألاو برغملا لهأ نيب ٌئيكلاملا بهذملا رشتناو

 َّنأل ؛ ليلقلا يف الإ هريغ اودّلقي مل مِهّنَأ الإ مهريغ يف دجوي ناك نإو
 ةنيدملاو « ذكيح مهرفس لئهتنم اذلهو « زاجحلا ىلإ ابلاغ تناك مهتلحر

 , مهقيرط يف قارعلا نكي ملو « قارعلا ىلإ جرخ اهنمو « ملعلا راد ذئموي
 مامإلا وه مهمامإو ذئموي مهُحيشو « ةنيدملا ءاملع نم ذخألا ىلع اورصتقاف
 هيلإ عجرف ؛ هدعب نم هذيمالتو « هلبق نم هخويشو « هنع هللا يضر كلام
 . هريغ نود هودّلقو سلدنألاو برغملا لهأ

 ٌيكلاملا بهذملا لخد دقل : ٌيودنلا نيّدلا ٌنيقت ةمآلعلا روتكُلا لوقيو
 « نامعو « . ٌيبرعلا جيلخلاو . ةّئيرعلا ةريزجلا دالب نم ةدّدعتم تاهج

 سيلو « يبدو « يبظ وبأو ٠ نيرحبلا : لثم ؛ جيلخلا يف تارامإلا ضعبو
 ىلإ بهذملا اذنه اهب لقتنا يتلا ةقي ةقيرّطلا نع ثيدحلا لصفت رداصم انيديأ نيب
 ماقأ ًاكلام مامإلا َّنِإ : لوقن نأ نكمي نكلو « ٌيقرّشلا ةّيبرعلا ةريزجلا بونج

 لعجو « اهيف سيردّتلل سلجو « ملسو هيلع هللا ىلص لوسّرلا ةنيدم يف
 ببسب هلزنم ْئلإ هلقني نأ لبق ملسو هيلع هللا ىلص لوسّرلا دجسم يف هسرد
 هللا ىلص هللا لوسر اهب لزن ذنم نيملسملا دصقم ةرّونملا ةنيدملاو ٠ هضرم
 مهو « نوعطقني ال اهراّوزف « فيرّشلا هدسج تّمض ذنمو « ملسو هيلع
 ةرايز هّحح ىلإ فيضي وهو لإ ٌجاح نم امو . بوصو بدح لك نم نوتأي
 نم يتأت ةفّلؤملا فولألا هذلهو « مالّسلاو ةالّصلا هيلع لوسّرلا ةنيدمل
 راشتنال بابسألا ىوقأ نم ناك اذله ّلعلو « اهبراغمو ضرألا قراشم

 . ّيكلاملا بهذملا

 اهجيلخ نمو « ةريزجلا بونج نم عئالط كانه نوكت نأ ٍديعبب سيلو
 نيرئاز وأ نيرمتعم وأ نيٌّجاح اولبقأ حيسفلا اهناَّمع ءازجأ نمو « ّيبرعلا
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 اولقنو « هب اورَّنأتو « ِكلام نم اوعمسف ملسو هيلع هللا ىلص لوسّلا ةنيدمل
 اوعجر نيح مهموق اوثَّدح ءالؤاه نم ٌدارفأ كانه نوكي نأ ديعبب سيلو « هنع

 بهذملا رشتنا دقلو « هونسحتساو « هيلإ اولامف « كلام بهذم نع مهيلإ

 ء اهترامإو جيلخلا ةقطنم نع ةديعب ريغ ةرصبلاو « ةرصبلا يف ٌيكلاملا

 زاجحلا ْنِإ لب « ريسع ريغ تارامإلا هذله ئلإ ةرصبلا نم بهذملا لاقتناف

 . ةقطنملا هذله نع ديعب ريغ هسفن

 نمف . .سلدنألاو ةّيقيرفأ لامش ئلإ هلقني نم دجو دق بهذملا ناك اذإو

 وبأ : وهو ؛ ةّيقيرفأ لامش نم ريثكب برقأ وه ام ىلإ هلقني نم دجي نأ ريسيلا
 . "يبدو يبظ

 ا د

 )١( «أطوملا  هباتك ةناكمو كلام مامإلا )١١5-1١١( .
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 هللا لوسر ثيدحل هريقوت

 ملسو هيلع هللا ىلص

 اهب فرُعو « اهيلع أشن يتلا هتافص نم وهف : ٌّيوبلا ثيدحلل هريقوت امأ
 , بدألا يقلتل - . مّدقت امك - هتهّجو هتدلاو ّنأل كلذ « ملعلل هبلط نيح نم

 ريقوتلاو بدألا اذنه ئلع ٌبشف « حاجّنلاو حوتفلا وس وه بدألا َّنَأ هتمّلعو
 . امامت كلذ ةظحالمو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدحل

 لمحت اهّنكلو.رظاّنلا نيع يف ٌةريقح ودبت دق ءايشأ لعفي هللا همحر ناكف
 . ًاريبك ّىلعم

 ٌمايق ساّنلاو هتيأر : لاقف ؟ رانيد نب ورمع نم تعمسأ : لئس : ًالثمف

 6 ا

 : هلأس كلذ دعب هيقل املف ء هيلإ سلجي ملف ثّدحي وهو دانّزلا يبأب ّرمو
 ثيدح ذخا نأ درأ ملف ًاقّيض عضوملا ناك : لاق ؟ سلجت نأ كعنم ام

 ' 2. خئاق انأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 هتلأسف دجسملا نم قيقعلا ىلإ موي كلام عم تيشم : ٌيدهم نبا لاقو

 ينلأستأ « اذنه نم لجأ ينيع يف تنك : يل لاقو « ينرهتناف « ٍثيدح نع
 . يشمن نحنو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح نع

 يذلا ريطخلا رمألاب تسيل اهَنَأ رهظَي ًامئاق لئاّسلا ةباجإو ثيدحلا ةباتكف
 ليلج ماس ّىنعم وهو - كلذ نم كلام هدصقي ام َّنَأ الإ ئىقّتيو بنتجي نأ بجي
 ةلالج لنعملا اذنه دادزيو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح ميظعت -

 ا



 مهمّلعي ريسيلا لعفلا اًذئهب وهف « مهيلإ ه هرهظُيو ساْلا نيب ُهُدَهْسَي نيح ةمظعو

 . ًاليلج ًاريبك ّىنعم

 لوقتف ةيراج مهيلإ تجرخ . .ىسّنلا هاتأ اذإ ٌكلام ناك : فّروطم لاق
 ا نإف «٠ ؟ لئاسملا وأ ثيدحلا نوديرت : خيّشلا مكل لوقي : مهل
 : مهل لاق ثيدحلا : اولاق نإو « مهاتفأف مهيلإ جرخ . . لئاسملا

 فور : مقمتو اددج ابل ىبلو , بيتو ؛ ل فل لستم ل

 ئىّتح رّخبي لازي الف « ٌدوعلا عضويو « هتيحل حّبسو ©'”اناسليط هسأر ئلع

 ساجي ةّضنم هل عضوت مث « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح نم غرفي
 . ثيدحلا سرد ناك اذإ الإ ةّصنملا ئلع سلجي نكي ملو « اهيلع

 . ًائيهتم ًاسلاج ٍءوضو لع الإ ثّدحي ال ناكو

 نع « ٍديعس نب ئيحي انثدح : لاقف ٌءىكّتم وهو ٍثيدح نع لئس دقو
 نإ هللا رفغتسأ : لاقو ءاسكب لّلجتو « ًاسلاج ئوتسا مث « بّيسملا نب ديعس

 انأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع تثدح ام , كلذ نم لجأ ملعلا

 . ءىكّتم
 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح مّظعأ نأ ٌتحأ : لوقيو

 ربصيو هنول رّيغتي وهو « ِتاّرم ةّدع برقع هتغدلف « ةّرم ثّدحي ناكو
 دهاش دقو كرابملا نبا هل لاق سائلا فرصنا اًملف « ٌثيدحلا ىهتنا ىَّنح

 ًالالجإ تربص امَّنِإ : كلام لاقف . ًابجع مويلا كنم تيأر دقل : كلذ

 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدحل

 ٍلاخ ندبلاب طيحي وأ ٠ فتكلا ىلع سبلي ةحشوألا نم ٌبرض : مأللا ةئلثم : ٌناسليط )١(

 . لاّشلاب ةَي ةّيرصملا ةّيماعلا يف فرعي ام : وه وأ « ةطايخلاو ليصفتلا نع

 . ناشلات : وأ « ٌنالات : ةلصأ : ٌبّرعم ٌيئسراف : هريغو ضايع لاق

 . ٌيمجعأ اي : نوديري ؛ ناسليّطلا نبا اي : برعلا مش نمو

 الا



 هذله سايقم لعجي يذلا لفاغلا رّوصت نع ٌديعب فقوملا اًذلهو : تلق
 . ضارتعالاو راكتإلا الإ هعسي ال هَّنِإف كلذلو « هلاح لاوحألا

 . فاصوألا ليمج نع ٌدصيو « فاصنإلا باب ٌدسي ٍدسح نم هللاب ذوعن

 ٌدحاو هَّنأك ثيدحلا يف مهعم طسبنا . .ثيدحلل مهعم سلج اذإ ناكو
 اوبّيهت . . ثيدحلا يف ذخأ اذإف.« هل مهعضاوت نم ّدْشأ مهل.عضاوتيو « مهنم

 .٠ هنوفرعي الو مهفرعي ال هّنَأك همالك

 نأ ٌتحأ : لوقيو ٠ ًالجعتسم وأ ًامئاق ٍقيرط يف ثّدحي نأ هركي ناكو

 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح مهفأ

 . ئهنلاو مالحألا ولوأ مكنم ينليل : لاق . . ثيدحلل سلج اذإ ناكو

 هورظتنا . .ملعلا لهأ هفرعو « دجسملا لخدو « ّجحلا ىلإ جرخ اًملو
 لاق « ثيدحلا نوبلطي « بناج لك نم هب اوطاحأف « هتالص نم ئهتنا ىَّنح
 .ءيش ّيأ : اولاقف ؛ انخياشم انئجف و بضغملاك اننيب نم ماقف : قازكلا دبع

 هلمتحي ال متلعف يذلا : اولاقف « لعف يذَّلاب مهانربخأف ؟ كلام نع متبتك
 : لاقو انئّدحف « ةنيكّسلا انيلعو ًادحاو ًادحاو انتج دغلا نم ناك اًملف « كلام

 . ءاهفّسلا لعف سمأ متلعف يذلا

 ان ذا

 ا



 ًاماركإ اهلهأل هريقوتو ةئيدملل هميظعت

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل

 مهريغ لع هيلع لوخّدلا يف مهمّدقيو ةرّونملا ةنيدملا لهأ رّقوي ناكو
 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناريج يباحصأ : لوقيو « سائلا نم

 : ةملسم نب ُدَّمَحُم لاق « ًاريخ ءافلخلاو ءارمألا مهب يصويو مهّيحيو
 هللا ىوقتب كيصوأ : لاقف « ىنصوأ : هل لاقف « ٌيدهملا ىلع كلام لخد

 ؛ هاريجو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دلب لهأ ئلع فطعلاو « هدحو

 ء يرجاهم ةنيدملا » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ انغلب ُهَنِإف

 يف يظفح يتتّمأ لع ٌقيقحو « يناريج اهلهأو « يربق اهبو ١ يثعبم اهنمو

 مل نمو « ةمايقلا موي  ًاعيفش وأ  ًاديهش هل تنك . .مهظفح نمف « يناريج
 . « لابخلا ةنيط نم هللا هاقس . . يناريج يف يّيصو ظفحي

 . 20( كرادملا بيترت » يف ضايع يضاقلا هاور ربخلا اذنه : تلق

 : ظفلب راسي نب لقعم نع هدنسب راَجّنلا نبا نع ٌيدوهمّسلا هلقنو
 ظفح يتّمأ ىلع ٌقيقح ٠ يثعبم اهنمو «٠ يعجضم اهيف « يرجاهم ةنيدملا »
 موي - ًاعيفش وأ - ًاديهش هل تنك . .مهظفح نم « رئابكلا اوبنتجا ام يناريج

 ةنيط ام : ٌينزملل ليق « لابخلا ةنيط نم يفقس . .مهظفحي مل نمو « ةمايقلا

 . رائلا لهأ ةراصع : لاق ؟ لابخلا

 . 55 /( «كرادملا» 223(
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 ةنيط ريسفتو « راسي نب لقعم : ٌينزملاب دارملا : مهضعب لاق : تلق
 . (”هلسم هعفر كلذب لابخلا

 . راسي نب لقعم نع « ريبكلا 0 يف ٌينناربطلا ثيدحلا اذنه وحن جرخأو
 . ”"ةلورتم وهو + بونجلا يبأ نب مالسلا دبع هيفو : يمثيهلا لاق

 ريمأ اي : ةئيدملا نم لايمأ يلع هلابقتسال جرخ امل « ٌيدهملل لاقو
 مهو « كراسيو كنيمي نع موقب ُرمتف « ةنيدملا نآلا لخدت ْكَّنِإ ؛ نينمؤملا
 موق ضرألا هجو ولع ام َّنِإف ؛ ؛ مهيلع مّلسف ءراصنألاو نيرجاهملا دالوأ

 كلذ تلق نيأ نمو : هل لاقف « ةنيدملا نم ٌريخ الو « ةنيدملا لهأ نم ريخ

 ربق ريغ ضرألا هجو ئلع مويلا يبن ربق فرعي ال هلأ : لاق ؟ هللا دبع ابأ ا
 ملعُي نأ يغبتيف . . مهدنع ٍدَّمَحُم ربق ناك نمو « ملسو هيلع هللا ىلص ِدَّمَحُم

 . مهريغ ىلع مهلضف

 : هسفن ةزع

 هدنع ةَّزعلا هلله تسيلو « سمّنلا ٌريزع هللا همحر كلام مامإلا ناك
 , دهُزلاب تناك اهّنكلو « مهنع لازعنالاو مهكرت وأ ساَّنلا ىلع مُفَرَّتلاِب
 هلل دصقلا صالخإو « هل هللا مسق امب ءاضّرلاو ٠ هجولا ظفحو « ةعانقلاو
 ْ . طقف هيف ءاجرلاو لمألا لعجو « ْئلاعت

 مامتهالا وأ . مهب ثارتكالا مدع وأ « ساّنلل مّلطَتلا مدع هبسكأ اًدنهو
 . ٌيصخش دصقم وأ ٌصاخ ببسل مهل ةلماجملاو

 .(801//؟) «ىفطصملا راد رابخأب افولا ءافو» )١(

 .( ١١/7 )« دئاوزلاعمجم ١ (؟)

 ا



 : ٌيناجرجلا عاجش يبأل تايبألا هذله عيفرلا ىنعملا اذله رّوصيو

 امدخَأل نكل ْثِيَأل ْنَم مدخل يِتَجْهُم ملِْلا ةمدخ يف لب لَ

 َمَّرْحَأ ناك دق لْهَجلا ٌعابتاف ًاذإ َةَّلذ ِهِئبْجَأو اسرع هب ئقش ةشأَأ

 0 سوما يف ٌهومظع ْولَو مِهْناَص هوناص ملعلا لهأ 3 ولو

 : ءارمألاو كولملا مامأ هلالجو هتّرعو ملعلا فرش هراهظإ

 ءهعضاوم يف الإ هعضيال ٠ انيمثو ًايلاغو ًازيزع هدنع ملعلا ناك

 نوكي نأ درف ّلك ئلع لهّسلا نم سيل هّنإف اذلو ٠ هّقحتسي نم الإ هيطعي الو

 « ئربك ةبترو ئمظع ةجرد هملعب كلام مامإلا غلب دقلو « كلام ذيمالت نم

 وأ« عاقبلا عيمج يف مّمعي نأ وأ « ةبعكلاب « أطوملا  قّلعي نأ هنم بلط دقل

 هرضحيو « أطوملا » هعمسي نأ ني نينمؤملا ريمأ لإ بغرو ؛ بعذلاب بتكي ذأ

 اذله جرخ مكنم : : ديشرلا نوراهل لاقو عنتما كلذ عيمج يف هّنكلو « هيل ع هي

 ئلإ هتلمح اوعدت الأ هل مكماظعإ نمو « هماظعإب ساّنلا ىلوأ متنأو ؛ 5
 . مكباوبأ

 رابك مويلا اهيلع تفاهتي يتلا ةيلاغلا ضورعلا نم ًاريثك كلام نضفر دقل

 اهنم ّلقأب حرفي ئمظع فقاوم فقوو « حالّصلاو ملعلا ىلإ هسفن بسني نم

 . آميرك ًاميظع اّيوق ًازيزع ناك هّكلو « هريغ
 : لاقف كلام ىلإ ّيكمربلا هّجو ةرّونملا ةنيدملا ديشّرلا نوراه مدق اًملو

 . ّىلع هأرقيف « أطوملا ١ باتكلا يل لمحي هل لقو « ِمالّسلا هئرقأ

 رازي ملعلا َّنِإ :'هل لقو « مالّسلا هترقأ : ٌكلام هل لاقف ٌئيكمربلا هاتأف

 ظ . يتأي الو ئتؤي ملعلا َّنِإَو « روزيالو

 . ( 2١ص ) ينانكلا ةعامج نبال « مّلكتملاو عماّسلاةركذت » (1)
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 ريمأ اي : لاقف ١ يضاقلا فسوي وبأ هدنع ناكو هربخأف ٌئيكمربلا هاتأف

 يأ يف نأ نب كلم ىلإ تهجو كن قارعلا لهأ غلبي ؛ نينمؤملا

 مّلسف ٠ سنأ نب كلام لخد ذإ كلذك وه انيبف « هيلع مزعا . .كفلاخف

 : كلام لاقف ؟ ينفلاختف كيلإ ثعبأ ؛ رماع يبأ نبا اي :لاقف «سلجو

 نع ِتباث نب ديز نب ةجراخ نع هركذو ٌّيرِهُزلا ينربخأ ؛ نينمؤملا ريمأ اي
 هللا ىلص هللا لوسر يدي نيب يحولا بتكأ تنك : لاق ؛ هنع هللا يضر هببأ

 موتكم ّمأ نباو : لاق 4َينْؤْمْلا نم َوُدِهَلا ىوَئدي ال9 : تلزنف ملسو هيلع
 دق ٌريرض ٌلجر يَنِإ ؛ هللا لوسر اي : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يتلا دنع

 هيلع هللا ىلص يتلا لاقف . ٍ تملع دق ام داهجلا لضف يف لجو زع هللا لزنأ

 هللا ىلص يتلا ذخف عقو لح فج ام بطر يملقو . « يردأ ال » : ملسو

 مث ٠ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع يمغأ مث ٠ يذخف ئلع ملسو هيلع

 اي : بتكا ؛ ديز اي» : لاقف ء ملسو هيلع هللا ىلص سلج
 . «رّرّصلأ

 ةريسم نم ةكئالملاو ليربج هب ثعب ٌدحاو ٌفرح ؛ نينمؤملا ريمأ ايو

 ئلاعتو كرابت هللا َّنإو ؟ هّلجأو هّرعأ نأ يل يغبني الآ « ماع فلأ نيسمخخ

 رع عضي نم لَّوأ تنأ نكت الف . . كملعب عضوملا اذله يف كلعجو « كعفر

 ؛ هلزنم ئلإ كلام عم ىئشمف ئشمف ديشّرلا ماقف : لاق « كّرع هللا عضيف ٠ ملعلا

 ئلع هأرقي نأ دارأ اًملف « ةّصنملا ىلع هعم هسلجأو « « أطوملا » هنم عمسي

 لاق . ٍنامز ذنم ٍدحأ ئلع هتأرق ام : كلام لاق . ىلع هأرقت : لاق . .ِكلام
 َنِإ : كلام لاقف . كيلع انأ هأرقأ تح يثع ساّنلا جرختف : ديشكلا نوراه
 هل رمأف . ةّصاخلا هب هللا عفني مل . .ةّصاخلا لجأل ةّماعلا نم عنم اذإ ملعلا

 نوراهل كلام لاق ..ةءارقلاب أدب املف « هيلع هأرقيل زازقلا ىسيع نب نعم

 عضاوتلا نوُبحيل مهَّنِإَو اندلبب ملعلا لهأ تكردأ ؛ نينمؤملا ريم أ اي : ديشرلا

 بك



 . "هيدي نيب سلجف « ةّصنملا نع نوراه لزنف « ملعلل

 نأ ديرأ ؛ هللا دبع ابأ اي : كلامل لاق ديشكلا نوراه نأ : ةياور يفو

 لاقف ؟ ئتم : نوراه لاق . معن : كلام لاقف . « أّطوملا ١ كنم عمسأ
 . ًادغ : كلام

 هيلع أطبأ اًملف ٠ هرظتني هتيب يف كلام سلجو « هرظتني نوراه سلجف
 ذنم كرظتنأ تلزام ؟ هللا دبع ابأ اي : هل لاقف « هاعدف نوراه هيلإ لسرأ

 . مويلا ذنم كرظتنأ لزأ مل « نينمؤملا ريمأ اي آضيأ انأو : كلام لاقف . مويلا

 ءاج يذلا وه ملسو هيلع هللا ىلص كّمع نبا َّنِإو ء يتأي الو ئتؤي ملعلا َّنِإ
 . "عضتا . .هومتعضو نإو « عفترا . .هومتعفر نإف « ملعلاب

 سنأ نب كلام تعمس : لوقي : ّيدقاولا ىلإ هدنسب ربلا دبع نبا لاقو

 « هتثداحف هيلع تلخدف « يناعد . .روصنملا رفعج وبأ ّجح امل : لوقي
 تعضو دق يتلا هذئه كبتكب رمآ نأ تمزع ينِإ : لاقف « هتبجأف ينلأسو

 نيملسملا راصمأ نم رصم ّلك ىلإ ثعبأ مث « اخسن خسنتف « أطوملا ١ ينعي
 اوعديو « اهريغ لإ اهودعتي الو « اهيف امب اولمعي نأ مهرمآو « ةخحسن اهنم

 لأ ةياور ملعلا لصأ تيأر يف  ثدحملا ملعلا اذنه نم كلذ ئوس ام

 نِإف ؛ اذنه لعفت ال ؟ نينمؤملا ريمأ اي : هل تلقف : لاق . مهملعو ةئيدملا

 ذخأو « ٍتاياور اوورو « ثيداحأ اوعمسو « ليواقأ مهيلإ تقبس دق ساّنلا

 هللا لوسر باحصأ فالتخخا نم « هب اونادو هب اولمعو مهيلإ قبس امب موق لك

 عدف ءديدش .. .هودقتعا امع مهّدر َّنِإو « مهريغو ملسو هيلع هللا ىلص

 ول يرمعل : لاقف « مهسفنأل ٍدلب لك لهأ راتخا امو هيلع مه امو سائلا

 ْ . هب ترمأل كلذ ئلع ينتعواط

 .(8)« اًطفملا فشك» 23

 .(8)«اًطغملافشك١ 0

 افي



 يف خسر دق ؛ نينمؤملا ريمأ اي : لاق كلام نأ راكب نب ريبّزلا ركذو
 اذله لثم نع ةماعلا ٌدةرو « هب اولمعو هودقتعا ام ٍدلِب لك لهأ بولق
 , ؟!)ةيسع

 وبأ يناعد : لوقي سنأ نب , كلام تعمس : ٌنليألا رازن نب دلاخ لاقو

 ىلإ بتكأ نأ ديرأ ينإ ؟ هللا دبع ابأ اي : يل لاقف « نينمؤملا ريمأ رفعج

 لاق « هيف كفلاخي ّدحأ ىقبي ال ّتح « اطوملا » باتك ْئلع مهلمحأف قافآلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نإ ؛ نينمؤملا ريمأ اي : تلقف : كلام

 عبتا دق نأ قيرف لك ئأرف ساّنلا مهعبتاو « نادلبلا يف اوفّرفت ملسو

 . '"”اعبتم

 ٌنبتكأل تيقب' نإو : ِكلامل لاق نينمؤملا ريمأ رفعج ابأ نأ : ةياور يفو
 . بهّللا ءامب كبتك

 ساَّنلا لمحأف ةبعكلا يف اهقلعأ مث فحاصملا بتكت امك : ةياور يفو

 هللا لوسر ثيدح يباتك يف َّنِإف لعفت ال ؛ نينمؤملا ريم : كلام لاقف

 اس وم الرو يبا لوقو ٠ ةياحشلا لوقو ٠ ملسو هيلع هلا ىلص

 . ”7ةبعكلا يف قّلعي نأ ئرأ ال يأ ريغ « مهنع جرخأ مل ةنيدملا لهأ

 : دحأ ةاعارم نود ٌّقحلا لوق يف هتءارج

 نوملظي مهو نيطالسلا ىلع لخدت كلام : : هنع هللا يضر كلامل ليق

 . ٌقحلاب مّلكتلا نوكي نيأو هللا كمحري : لاقف ؟ نوروجيو

 )١( ءاقتنالا» #4) 5١ (.

 ) 3 )0(ي/)« اطغملا فشك .

 *( /؟ )( كرادملا) ١ل (.
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 ملعلا نم ًائيش هردص يف هللا لعج ٍلجر وأ ملسم لك ئلع ٌّقح : لاقو

 « هظعيو « ّرَّشلا نع هاهنيو « ريخلاب هرمأي « ٍناطلس يذ ْئلإ لخدي نأ هقفلاو

 . لضف هدعب ال يذلا لضفلا وهف كلذب ملاعلا فصتا اذإف

 اوروزي نأ مهيلع بجي اذل « ءاملعلل ًاميظع ًالضف اذله ربتعي ناكف
 اندّيس هب ءاج ام قيبطت لهسيف « ءاملعلا فص ىف اونوكي نأ لجأ نم ءارمألا

 لوقيف ؛ هسفن نم كلذ ئلع ةلثمألا برضيو « ملسو هيلع هللا ىلص ٌدمَحُم

 هذله يف ملسو هيلع هللا ىلص َيببلل تيأر ام . .مهيتآ يأ الول ” : فرحلاب

 . « اهب ًالومعم ٌةَنَس ةئيدملا

 ةّماعلا ةحلصملل ءارمألا ع نيبو هنيب ةلّصلا طبري هنع هللا يضر ناك اذكلهو

 . ةّصاخلا ال

 نيذَّلا ءافلخلا عيمج دنع دري ال همالك ناكو « مهيلع كيثأت هل ناك اذنهلو
 . مهب لصتتا

 « بدألا ةعاجش نم هل . مثال ةمول هللا يف هذخأت ال كلام ناك دقل

 . ًادحأ هيأر ءادبإ يف باهي ال هلعج ام ناميإلا ةّرقو « ةديقعلا خوسرو

 مامأ ليمجلا ربّصلاب مصعتسي ناك لب « ًاديعو الو ادعو هبهذم يف.ائشخي الو

 اقح هدقتعي امب حيرصتلا

 لآ نم هللا دبع نب ِدَّمَحُم ةعيابمو «٠ روصنملا علخب تفأ دقو : ليق

 نم ؛ أطوس نيعبس هبرض ئلإ ناميلس نب رفعج ةنيدملا ريمأ اعد امم « ٌيلع
 هدزي مل برّضلا كلذ َّنَأ ئلع « هاركإلاب حت ال ةعيبلا َّنَأ هيلإ بسن ام لجأ
 . ًءاقتراو ًاًولع الإ هدجم ءامس يف

 ثعبف ًاّجاح زاجحلا ىلإ ءاج ..لعف ام ةرارمب ّنسحأ امل روصنملاو

 هتمظع رادقم ئلع لدي ام كلذ يف هناسل ىلع ءاجف « هيلإ رذتعيل ؛ هيعدتسي
 امل : لاق ثيح «. هلاصخ ديمحو هملع يف ًاميظع ناك امك « هتحامس يف
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 هللاو : يل لاق . .مسوملا يف هيتآ نأ ّيلإ دهع دقو رفعج يبأ ئلع تلخد

 لهأ لازيال هّنِإو « هتملع الو ناك يذلاب ترمأ ام وه الإ هلإ ال يذلا
 « هللا باذع نم مهل ًانامأ كلاخإ ينِإو ٠ مهرهظأ نيب تنك ام ريخب نيمرحلا
 دقو « نتفلا ىلإ ساّنلا عرسأ مهّنِإف « ةميظع ةوطس مهنع كب هللا عفر دقلو

 قيضب ترمأو . بتق ىلع قارعلا ىلإ ةئيدملا نم هب ئتؤي نأ هللا ودعب ترمأ
 فاعضأ ةبوقعلا نم هب لزنأ نأ دب الو « هناهتما يف غالبتسالاو « هسبحم
 توفع دقف « هاوثم مركأو نينمؤملا ريمأ هللا ىفاع : تلقف « هنم كلان ام

 : لاقف ء كنم هتبارقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هتبارقل ؟ هنع

 . كلصوو كنع هللا افع

 وأ « ةديمحلا ةريسلا هذله وأ « ميوقلا جهنلا اذله هنم ءافلخلا داتعا دقو
 ديري ال هنأ مهسفنأ ةرارق يف اوعنتقاو « ةميكحلاو ةديشّلا ةسايّسلا هذله
 يبأ لوبق يف ببسلا وه اذنه لعلو « نيملسمللو مهل ةحلصملا الإ كلذب
 , يأ : هل لاق اّمل كلذو « هيف هيأر ءاطعإ مدع يف هراذتعا روصنملا رفعج

 ريمأ اي : كلام لاقف ؟ روجلا ةّمئأ نم مأ « لدعلا ةّمئأ نمأ ؟ انأ لاجرلا

 هيلع هللا ىلص ِدّمَحُمب كيلإ عفشتأو « ئلاعت هللاب كيلإ لسوتأ ؛ نينمؤملا
 . هافعأف . اذنه يف مالكلا نم ينتيفعأ امالإ . . هنم كتبارقبو ملسو

 هل لوقي نلو « لطابلاب هحدمي نل هنأ نيقيلا ملع هملعل الإ هافعأ امو

 . وه نم وهو رفعج وبأ هنم لبق امل . .اذله ريغ هعبط ناك ولو « هيف سيل ام

 ئلإ ِكلام دنع بهذي وه ذِإ « اذاه نم رثكأ هنم لبقي ديشرلا نوراه دجنو
 ببس نع هلأس اذإف . لوخدلاب هل نذأي الو رظتتي هكرتي هب اذإف « هراد
 ديري ءاج امَّنِإ ةفيلخلا َّنَأ هملعل ؛ ثيدحلل أَّضوت هّنأِب هربخأ . .ءاطبإلا
 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح

 ىتأ . .ّجح امل نوراه َّنَأ : هدنسب « كرادملا » يف ضايع يضاقلا ركذ
 جرخ مث : مهضعب ةياور يفو « هل نذأ مث « هبجحف « هيلع نذأتساف آكلام

 رقت



 تأطبأ نأ ئلع كلمح ام ؛ هللا دبع ابأ اي : لاق . .هيلع لخد اًملف ٠ ىلإ

 ريمأ اي هللاو : لاق « ؟ كيابب انتسبح : ةياور يفو ؟ يناكم تملع دقو

 ثيدحل الإ يتأت ال نأ تملعو . تأّضوت نأ ىلع تدز ام نينمؤملا

 تملع دق : لاقف ء هل بهأتأ نأ تببحأف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . ًالطأب كعفر ام هللا َّنَأ

 نع ينربخأ : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ّيبنلا ربق ىلإ ئضمو هديب ذخخأو

 هنم امهّلحم ناك : لاقف « ملسو هيلع هللا ىلص ٌينلا نم رمعو ركب يبأ ناكم

 . هتافو دعب هنم امهّلحمك هتايح- ىف

 . هظعو ..يلاولا ىلع لخد اذإ كلام ناك : توقعي نب قيتع لاقو

 تحف « ديشرلا نوراه ئلع اموي لخد دقلو « نيملسملا حلاصم ئلع نحو

 يف ناك باطخلا نب رمع ّنَأ ينغلب دقل : هل لاق « نيملسملا حلاصم ئلع

 نم ناخّدلا جرخي ئّتح رودقلا تحت راّنلا ةدامّولا ماع مهل خفني همدقو هلضف

 . اذله نودب مكنم سائلا يضر دقو « هتيحل .

 كلام فقوف « هيف رظني وهو ٌبوصنم ٌجنرطش هيدي نيبو ةرم هيلع لخدو

 اذامف : لاق . ال : لاق ؟ نينمؤملا ريمأ اي اذنه ٌّيحأ : لاقو «.سلجي ملو

 دعب ّيدي نيب بصني ال : 0 تكلم «امرق ٠ لالضلا الإ قحلا دعب

 نإ . مهنع لوؤسم كّنإَف ةّيعلا رومأ دقتفا : آموي ةالولا ضعبل لاقو

 تارفلا ءىطاشب لمج كله ول هديب يسفن يذَّلاو : لاق باطخلا نب رمع
 . ةمايقلا موي هنع ينلأسي هللا َّنَأ تننظل . .ًاعايض

 لّبقي مشاه ينب نم دحاو ريغ تيأرف رفعج يبأ لع تلخد : كلام لاقو

 . لعفأ ملف « كلذ نم ةيفاعلا هللا ينقزرف « ثالّكلاو نيتّرملا هدي

 « كلام هتّمشف « رفعج وبأ سطعف « رفعج يبأ عم اسلاج ناك هَّنَأ يورو

 ناك املف « هتيمشتل داع نإ هدّدهتو كلذ بجاحلا هيلع ركنأ . .جرخ املف

 ١م



 لاق مث بجاحلا ىلإ ٌكلام رظنف « ٍرفعج وبأ سطعف « هدنع سلج كلذ دعب
 ؟ ناطيشلا مكح مأ هللا مكحأ « نينمؤملا ريمأ اي ديرت مكح ّيأ : روصنملل
 . هللا كمحري : لاق « هللا مكح لب « ال : لاق

 لاقف « سآَّنلا نم ٌةلمجو كلام سلج ةئيدملا يلاو دنع سلجم يفو
 قبي مل : كلام لاقف ؟ كباحصأ بضخي امك بضخت ال مل : ِكلامل يلاولا
 . بضخأ نأ الإ لدعلا نم كيلع

 ىلاولا ىلع نيسلاجلا دحأ ئنثأ « ةنيدملا ةالو دحأ دنع رخآ سلجم ىفو
 مهئانثب ءالؤله كّرغي نأ كاّيإ : لاقف كلام مامإلا هيلإ تفتلاف « كلام ةرضحب
 نأ كشوي كيف سيل ام ريخلا نم كيف لاقو « كيلع ئنثأ نم َّنِإف ٠ كيلع
 ئئضرت وأ كينفنل كنم ةيكزتلا يف هللا قتاف «٠ كيف سيل ام ٌرشلا نم كيف لوقي

 يلا هل لاقف ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ّيِنلا دنع ًالجر حدتما الجر نأ ينغلب
 0 حلفأ ام . .اهعمس ول  هقنع وأ  هرهظ متعطق ) : ملسو هيلع هللا ىلص
 . ")« نيحاّدملا هوجو يف ٍباَرّثلا اوثحا ١ : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقو

 : ملسو هيلع هللا ىلص ّيِبلا دجسم يف كلام ٌروصنملا ٍرفعج وبأ رظانو
 ىف كتوص عفرت ال ؛نينمؤملا ريمأ اي :ٌكلام هل لاقف « هتوص رفعج وبأ عفرف
 توم قم يكَوَصأ امهر ال » : لاقف ؟ آموق بدأ ئلاعت هللا َّنِإف دجسملا اذله
 . ةيآلا 4جُهَمْوَصَأ َنوُصُعَي َنيِدَلَأَنِإ 7 : لاقف ؛ اموق حدمو . ةيألا 4 َيَِّلأ

 ام لقيلو حدملا يف بانطإلا نم هركي ام :باب «تاداهشلا باتك يف يراخبلا هاور )١(
 هيف ناك اذإ حدملا نع يهنلا : باب «قئاقرلاو دهزلا باتك يف ملسمو ,(7755) ملعي
 .(8889) مقر «زنكلا» يف امك ىسوم يبأ نع يناربطلاو () . . . . طارفإ

 ام :باب .دهزلا باتك يف ينمرتلاو .(57517) (6/1) «دنسملا# يف دمحأ هاور (0)
 ,(75797) نيحادملاو ةحدملا ةيهارك يف ءاج

 م



 هتمرحك ًاتيم هتمرح نإو . ةيآلا «َكّتوُداَتِي لأ َّنإ | » : لاقف ؛ آموق مذو

 . ايح

لا ًالبقتسم وعدأ : رفعج وبأ هل لاقو . رفعج وبأ اهل ناكتساف
 مأ « ةلبق

 كهجو فرصت ملو : كلام لاقف ؟ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ًالبقتسم

0 0 ل ايسو وشو هنع
 

 . هنآ . و

 نم هريغو كلام هلبقتسا ..ةنيدملا ٌّيدهملا مدق امل : ٌبعصم لاق

 « هقئناعف « هيلإ ٌيدهملا فرحنا . .كلامي رصبأ املف « لايمأ لع « اهفارشأ

 ريمأ اي : لاقف ( ٌّيدهملا ىلإ ) هيلإ كلام تفتلاف « هرياسو « هيلع مّلسو

 مهو « كراسيو كنيمي نع موقب ٌرمتف « ةنيدملا نآلا لخدت كَنِإ ؛ نينمؤملا

 ٌموق ضرألا هجو يلع ام ّنِإف « . مهيلع مّلسف « راصنألاو نيرجاهملا دالوأ

 كلذ تلق نيأ نمو : هل لاقف « ةنيدملا نم ٌريخ الو « ةئيدملا لهأ نم ةيخ

 ربق ريغ ضرألا هجو ئلع مويلا ٌيبن ربق فرعي ال هّنأل : لاق ؟ هللا دبع ابأ اي

 ملعُي نأ يغبنيف . .مهدنع ٍدّمَحُم ربق ناك نمو ملسو هيلع هللا ىلص ٍدَمَحُم
 . مهريغ ىلع مهلضف

 هتلغب هّجو . .لزنو ةنيدملا لخد ايلف « « كلام هب هرمأ ام ٌيدهملا لعفف

 نأ هللا نم يحتسأل ين : لاقو « ةلغبلا ّدرف « هيتأيو اهبكريل ؛ كلام لإ

 ًايشام هاتأو و ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةّنج اهيف ٍةنيدم يف بكرأ
. 

 املف . اهرابكو ةنيدملا ءاملع نم هذيمالت رابك لع أكّناف ٌةَّلع هب تناكو

 ًالالجإ ةلغبلا بوكر كرت ؛ هللا ناحبس اي : لاق ..ٌيدهملا هب رصب

 « مهيلع أكّتاف ءالؤله هل ئلاعت هللا ضيقف ٠ , ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل

 ؛ ٌئموزخملا ةريغملا لاقف . ينوباجأ ام . .اذله ْئلإ انأ مهتوعد ول هللاو

 ذا



 اولع انرختفا دق نحن ؛ نيئمؤملا ريمأ اي : كلام ذيمالت نم ءاملعلا دحأ وهو
 . انيلع أكتا امل ةئيدملا لهأ

 بأف ؛ ٍةَّضف ةقلح هنذأ يف جاجز حدقب يتأف ّيدهملا دنع ٌكلام ئقستساو
 . تعلقف ةقلحلاب ٌيدهملا رمأف ٠ برشف راّخف زوكب يتأف « هب برشي نأ

 لع ًاموي ةنيدملا ريمأ ٌيسابعلا ىيحي نب ميهاربإ لخد : نعم لاق
 هل مقي مل ؛ ؛ هسلجم يف كلام تبثف ٠ لعب ٍدهع ثيدح كلامو « ٍكللام
 حزحرتي مل كلامو . ِكلام شارف ّلقأ ئلع ميهاربإ سلجف ء عّسوي ملو
 ؟ ةلمق لتق مرحم يف هللا دبع ابأ اي لوقت : ام : هل لاق مث « ةعاس هثداحف
 . لعفي ال : كلام لاق ؟ اهتيدف امف ٠ اهلتق هَّنِإَف : لاق « اهلتقي ال : لاق
 : يل لوقتف.٠ . لعف دق كل لوقأ : لاق « لعفي ال : لاق « لعف : لاق
 لاق ّمث  ةعاس كلام تكسو « ًابضغم ميهاربإ ماقف « معن : لاق . لعفي ال
 ٍدماع ريغ اهلتق نم ئلع ةيدفلا امّنِإ « نيدلاب اوثبعي نأ نوديري امّنِإ : انل
 ْ . همشح نم ٍدحأ الع ةلمق ه هركسع يف ئقبت ال نأ ديري اذلهو « اهلتقل

 كلامو ٠ دع موي ئأصملا ىلإ ٍكلام عم انجرخ : بوفعي نب قيتع ل
 ٍتايارو ةئبعتو جالس يف ةنيدملا ريمأ حلاص نب كلملا دبع جرخو . يشمي
 ناك اذكله ام « نوعجار هيلإ اَنِإو هلل اَنِإ : لاقف كلام مهيلإ رظنف ٠ « مالعأو
 هاتأف كلملا دبع كلذ غلبف « نودشارلا ء ءافلخلاو ملسو هيلع هللا ىلص يلا
 تيأر ام : لاق ؟ تركنأ يذلا ام ؛ هللا دبع ابأ اي : لاقف . ئّلصملا يف
 دقلو « ةرفغملا نوجري ٠ نيعشاخ نيعضاخ ة دال سلا أي امّنإ « كسم
 يف ةكم حتفلا ماع لخد ملسو هيلع هللا ىلص ّيّنلا نأ ٍديعس نب ئيحي ينربخأ
 ةفيطق هتحتو « هتلحار طسو بكار ناكو « ًافلأ رشع ينثا وأ , فالآ ةرشع
 دحاولا ل املا ٍلوقي وهو , سأولا سّكنم ٠ . مهارد ةعبرأ اهتميق
 سوق وأ ًاصع ولع ًاثكوتم ءاقستسالاو نيديعلل ىّلصملا يتأي ناكو . راهقلا
 . ًاعشاخت هسأر ًاسكنم
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 دقو حلاص نب ب كلملا دبع ئلع ًاموي كلام لخد : بوقعي نب قيتع لاق

 ٌبعك لاق : كلام هل لاقق « هنم كلذ غلب ْىَّبح ةنيدملا لهأ ضعب لع بضغ

طلس نم ضرألا ناطلسل ليو : ٌُبوتكم ةاروتلا يف : رمعل
 لاقف . ءامّسلا نا

 نم الإ : فرح امهنيب ام : ٌبعك لاقف . هسفن بساح نم الإ : دمع هل

 . هسفن بساح

 تع هيلع ذأ ئلع اومعجأف ءهنم عقو ني نع ءاملعلا ديشّرلا لأسو

 كك مهم ذي 3 ند لوقي /للاعت هللاو ؟ ٌمدعم انأأ ءّمل : ديشرلا

 فام ١ يلا أ نمش ١ لا لاف ٠ عدنا ان ياو

 هيو هفقني نأ ةفيلخلا داأ ال يلا ربملا نم هفقوم ئفخي الو.

 نأ هتضقن نإ ئشخأ ينإف ؛ لعفت ال : هل لاقف « رهوجلاو ةّضفلاو بهّذلاب

ع لاز نولوقيو « كنم ساّنلا مءاشتيو « هنم ةكربلا بهذت
 راثآ نم ٌرثأ هدي ئل

 . كءازج هللا نسحأ : ةفيلخلا لاقف « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

رواش اّمل ةبعكلا ءانب ديدجت نم هفقوم كلذ لثمو
 « ٌيدهملا ةفيلخلا اهيف ه

للا تيب لعجت ال ؛ نينمؤملا ريمأ اي : كلام هل لاقف « هريغ ليقو
 يف ةبوعلأ ه

 . كلذ نع ةفيلخلا عجرف « اذنه همدهيو « اذنه هينبي ؛ كولملا دي

 ملعا : هيف ًاباتك ءافلخلا ضعب لإ كلام بتك : غئاّصلا عفان نبا لاقو

حصن امب كاّيِإ يتظعوم نم كّصخ دق يلاعت هللا َّنَأ
 كل تنك تنّيبو « ًاميدق هب كت

 ىلإ هب كليبس لعج ًارمأو « ةداعس كل هلعج ْىلاعت هللا نوكي نأ وجرأ ام هيف

 هللا رمأب مايقلا عم كيلإ هب تبتك اميف  كاّيِإو هللا انمحر  نكتلف « ةّنجلا

 . مهنع لوؤسملا كّنإف ؛ هتيعر نم هللا كاعرتسا امو

 ا دعا
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 كلام ةلاصأ

 يف ٌقداص ٌليصأ هلأ ئلع كدت هقلخو هلمعو هملع يف ِكلام لاوحأ

 ئرج امو اهتداعو اهفرعو هدلبو هتنيدمب ٌزتعم ٠ هتبورع يف ٌقداص ٠ « هتّينطو
 هدنع هرابتعاو « ةئيدملا لهأ لمعب ُهلاصتا كلذ ئلع لدي اًممو « اهلهأ هيلع
 ةروهشملا هتلاسر هذلهو ء عجارملا نم اعجرمو ٠ لوصألا نم ًالصأو ةّجح
 ؛ءبت ساّنلا امَّنِإ : كلام لوقي ذإ ؛ كلذ نّيبت ٍت دعس نب ْثيّللا ىلإ اهب ثعب يلا
 مّرحو لالحلا ٌلحأو « نآرقلا لزن اهبو « ةرجهلا تناك اهيلإ « ةئيدملا لهأل
 دحأل رأ مل . .هب ًالومعم ًارهاظ ةنيدملاب رمألا ناك اذإف : لوقي َّمث « ٌمارحلا
 اهلاحتتنا دحأل زوجي ال يلا ةثارولا كلت نم مهيديأ يف يذّلل هفالحخ

 ها . اهؤاعّدا الو

 يف ماكحألا نم ًاريثك ةئيدملا لهأ لمع نم كلام مامإلا ٌدمتسا اذنهلو
 ؛ هنع ريبعتلا ىف ة نّئفتو , هلاوقأو هيواتف هنّمضو . هقفلا باوبأ فلتخم

 هيلع تكردأ ام ادله : هلوقو « اندنع َّنّسلا : هلوقو ٠ اندنع رمألا : هلوقب
 . اند ةعامجلا رمأ لع يَ ذله : هوقو ؛ سأل

 . برعلا ننس اويحأو « يا ارتي

 : ةئيدملاب راثآلا ىلع هتظفاحم
 هنأ : ءاملعلا ضعب نع « كرادملا  هباتك يف ضايع يضاقلا مامإلا ىور ا

 ريثم ضقتي نأ دارأ . .ديشلا ريغ : ليقو « ةرّونملا ةنيدملا ديشّرلا مدق امل
 : لاقف ؟ رت ام : كلامل لاقف «٠ هيف ديزيو ؛ ملسو هيلع هللا ىلص ينل

 ملاك



 ربنملا َّنِإ : كلام لاقف « ةيواعم هيف داز دقل : لاقو ء« بضغف . 29ارأ ام

 : ادد يفو 6 هنم ةكربلا بهذت نأ هتضقن نإ نمآ تسلف ٠ ايلص ناك كاذذإ

 راثآ نم ٌرثأ هدي ئلع لاز : نولوقيو « كنم ساّنلا مءاشتيف بق «١ تفاهتي نأ

 ناك ام كرتف . كءازج هللا نسحأ : لاقف ء ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . هاون

 ا تس انذح لاق ؛ ميعن وبأ هاور ام اذله ٌدّيؤيو : تلق

 لاق ؛ مكحلا دبع نب هللا دبع انئّدح : دواد نب مادقملا انثّدح : ءالمإ

 نأ يف «٠ ثالث يف ديا وراه ينرواش : لوقي سنأ نب كلام تعمس

 ربنم ضقني نأ يفو « هيف ام ىلع ساَّنلا لمحيو ةبعكلا يف « أّطوملا ١ قّلعي

 مّدقي نأ يفو « ٍةّضفو بهذو رهوج نم هلعجيو ملسو هيلع هللا ىلص َحَّنلا

 ب جس يف ىلص ًماعإ ميعن يبأ نب عا

 باحصأ ْنِإف . .ةبعكلا يف « أطوملا » قيلعت اّمأ ؛ نينمؤملا ريمأ اي : تلقف

 لكو قافآلا يف اوقّرفتو عورفلا يف يف اوفلتخا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 كذاختاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربنم ضقن اًمأو « بيصم هسفن دنع

 هللا ىلص ّيبثلا رثأ ساّنلا مرحت نأ ىرأ الف . .ٍةَّضفو بهذو رهوج نم هاي

 (؟!هيعن وبأ هاور «٠ ملسو هيلع

 تكرتو « ةنيدملاب ماقملا ترتخا مل : ِكلامل ليق : قداّصلا رفعج لاق

 كلس الإ ٌقيرط ةنيدملاب امو ء هراتخأ ال فيكو : لاقف ؟ بصخلاو فيرلا

 نم هيلع لزني مالّسلا هيلع ليربجو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع

 . ةعاس نم ّلقأ يف نيملاعلا بر دنع

 ىلع ناك امم « هريغو ٌيوبْنلا عاّصلا ىلع هللا همحر هتظفاحم ايفخي الو

 . ًانسح كلذ لعف ئرأ ال : يأ ()

 . (”77/50"7)« ءايلوألا ةيلح » (؟)
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 هفقاوم نم ريثك يف هرصنو هدّيأ يذلا وهو « ملسو هيلع هيلع هللا ىلص َنيِبْنلا دهع

 . اكلام رظان نّمم نيفلاخملا نم هريغو وه عجرو ؛ فسوي يبأ عم اصوصخ
 . كلذ يف كلام يأر ىلإ اوعجر

 ةداعإو ةبعكلا مده ةّيضق يف ديشّرلا نوراه عم هفقوم بابلا اذله نمو
 . اهئانب

 سنأ نب / كلام لأس نوراه نأ  ملسم حرش 2 يف يووثلا مامإلا ركذ دقف
 لاقف «٠ كلذ يف ةدراولا ثيداحألل ؛ ريبزلا نبا ءانب ىلإ اهدرو اهمده نع
 ؛ كولملل ةبعل تيبلا اًذله لعجت الأ نينمؤملا ريمأ اي هللا كتدشان : كلام
 . 22 رراّنلا رودص نم هتبيه بهذتف « هانبو هضقن الإ دحأ ءاشي ال

 هلا د

 . ( 17* ) مقر (1/7/9) ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش 22
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 تاثدحملا هتهاركو « ننّسلا هعاّتا

 : لّثمتي ام ًاريثك كلام ناك : ٌضضايع يضاقلا لاق

 عئادبلا تاثدحملا رومألاٌجشو ةّنس ناك ام نيّدلا رومأ ريخو

 نم نيفلاّسلا ةّنسل مهمزلأو « نيمّلكتملا بهاذم نم سَّنلا دعبأ ناكو

 . نيعباّتلاو ةباحّصلا

 هللا لوسر نس : هللا همحر زيزعلا دبع نب رمع لاق : لوقي ام ًاريثك ناكو

 هللا باتكل عابَتا اهب ذخألا ؛ آنس هدعب رمألا ةالوو ملسو هيلع هللا ىلص

 . اهليدبت ءالؤاه دعب ٍدحأل سيل « هللا نيد لع ٌةوقو « هللا ةعاطل ٌلامكتساو

 رصنتسا نمو « ٍدتهم وهف . . اهب ىدتها نم . اهفلاخي ءيش يف رظنلا الو

 ئّلوت ام هللا هآلو . .نينمؤملا ليبس ريغ عبّناو اهكرت نمو «ٌروصنم وهف . .اهب

 . ًارورس ّجترا . .اذنهب ثّدح اذإ كلام ناكو . .ًاريصم تءاسو منهج هالصأو

 لكف ؛ ييأر يف اورظناف « ُبيصأو ءىطخأ ٌرشب انأ امَّنِإ : لوقي ناكو

 .ةنّسلاو باتكلا قفاوي مل ام ٌلكو «ء هوذخف . .ةّنسلاو باتكلا قفاوام
 . ؟10هوكرتاف

 : هلمعو هتدابع

 . ةوالتلاو فحصملا هتيب يف هلغش ناك : كلام تخأ تلاق

ذإف « هبزح ليل لك يّلصي كلام ناك : كلام تنب ةمطاف تلاقو
 تناك ا

 . اهّلك اهايحأ . .ةعمجلا ةليل

 )١( ١ راصبألا يلوأ ممه ظاقيإ «
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 . ءاشعلا ءوضوب حبّصلا يّلصي ام ًاريثك هللا همحر ناكو

 . ٌدحأ هاري ال ُثيح ؛ ليّللاب رّسلا يف هتدابع رثكأ تناكو
 . ءاكبلا ليوط « ةءارقلا ريثك ناكو

 هللا هعفر امَّنِإو « هلل نيعشاخلا نم هتيأرف اكلام ُثيأر : كرابملا نبا لاق
 حتفت ْنأ ٌبحأ نم : لوقي ةعمسأ تدك ام اريثك ينأ كلذو « هنيبو هنيب ةريرسب
 نكيلف ٠ .ةمايقلا موي لاوهأو توملا تارمغ نم وجنيو « هبلق يف ةجرف هل
 . ةينالعلا يف هنم رثكأ ّرسلا يف هلمع

 دوعيو « زئانجلاو ةعمجلا دهشيو . دجسملا رضحي هللا ةمحر ناكو

 يف سولجلا كرت مث « ًانامز قوقحلا يضقيو « ةوعّدلا بيجيو « ئضرملا
 ؛ ئاجلا ةوهشو ئضرملا ةدايع كرت مث ٠ فرصتيو يلصي ناكف ؛ دجسمل
 ةالّصلاو مهتطلاخمو سائلا ةسلاجم كرت مث ٠ . مهيزعيو اهباحصأ يتأي ناكف
 ًادحأ يّرعي الو « ةعمجلا ىَّتح ملسو هيلع هللا ىلص َيِئلا دجسم يف
 نأ دحأ ّلكل أّيهتي ام : لوقيف ء كلذ يف هل لاقي ناكف « ًاقح هل يضقي الو
 . ركذت ال ٌراذعأ راذعألا نمو « هيف ام ركذي

 رخآ يف يننأ الول : لاقف «٠ كلذ ببس نع لئس . .ةافولا هترضح املو
 . يلوب سلس « مكتربخأ ام ..ةرخآلا نم هلوأو « ايندلا ماّيأ نم موي
 « ةراهط ريغ ْئلع ملْسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجسم ينآ نأ تهركف

 . يبر وكشأف يتّلع ركذأ نأ تهركو
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 عيفرلا هقوذو هرظن

 ةظحالمو « ٍقيقد رظنو « يتئار مهفو « عيفر ٍقوذ بحاص ٌكلام ناك

 . رصعلا ةالص دعب دجسملا لخد كلام َّنَأ ٌيبطرقلا ركذ دقف ؛ ةيماس ةديعب

 : ٌّيبص هل لاقف «٠ عكري ملو سلجف « رصعلا دعب عوكُرلا ىري ال نّمم وهو

 يف هل ليقف « آبهذم هاري امب هجاحي ملو عكرو ماقف « عكراف مق ؛ خيش اي
 .''"نوعكري ال « اوعكرا : مهل ليق اذإ نيذلا نم نوكأ نأ تيشخ :لاقف كلذ

 ينتئا وأ كيطعأ ام يدنع ام : لوقي . .لئاّسلا يطعي ام دجي مل اذإ ناكو

 . ٌميرك هللا وأ ٠ كقزري هللا : سانلا لوقي امك لوقي الو ءرخآ ٍتقو يف

 هل لوؤسملا لوق هعمس ئلع ٍءيش لقثأ لئاّسلا َّنِإ : لاقف كلذ نع َلِئُسَف

 هركي نمل هركذأ نأ هناحبس هللا مسا لجأ انأف « هنامرحو هّدر ديفي ام
 . 9ةلمج نمض ولو « هعامس

 : قحلاب هكسمتو ةنحملا ىلع هربص
 « نيهأو ١ بذع هنأ تبثو « هتايح رخآ ىف يلتباو كلام نحتما دقل

 0 هافتك علخني داك َّثح برضو

 يفو « هبرض يف ببّسلا يفو « ًاكلام برض نميف فلتخا دق هثكلو
 ْ ْ ْ ؟ برض نم ةفالخ

 ١( ٌيئبطرقلا ريسفت» «٠)١94/١53(.
  030فراعملاو ديجاوملا باحصأ آلإ اهغيستسي ال « ًةقيقر ٌماهفأو « ٌةقيقد ٌقاوذأ هذله «

 . ةّيَقَّتلا سومّتلاو 6 ةّيّنلا بولقلا ووذ
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 ناكو « هركملا قالط يف ةالولا ضعب هبرض ِهَّنَأ كلذ يف ءاج ام رهشأو
 . ؟0لبنح نبا دمحأ لاق اذك « هزيجي ال

 نب هللا دبع نب يلع نب ناميلس نب رفعج ئلإ هب اوعس مهَنَأ مهضعب ركذو
 ناميأ ئري ال ِهْنِإ : هل اولاقو . روصنملا رفعج يبأ مع نبا : وهو « ساّبع

 . !"!هبرضو « رفعج بضغف .٠ ٍءيشب هذله مكتعيب
 نب رفعج نم ًاكلام داقأ . .روصنملا ّجح املو : ٌئجابلا ديلولا وبأ لاق

 عفترا ام هللاو « هللاب ذوعأ : لاقف ٠ هنم تقيل ؛ هيلإ هلسرأو « ناميلس

 نم هتبارقل ؛ تقولا كلذ نم لح يف هلعجأ انأو آلإ يمسج نع طوس
 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 كلام برض ايل : رخآلا ىلع ديزي امهدحأو . ٌيرمعلاو ٌيورفلا لاقو
 هيلع ساَّنلا لخدف « هيلع اّيشغم لمح . .هنم لينو « ئلاعت هللا همحر
 مويلا يف هاندعف « لح يف يبراض تلعج ينأ مكدهشأ : لاقف « قافأف
 « كنم لان دق : هل انلقو « هنم انعمس ام هل انلقف . لئامت دق هب اذإف « يناثلا
 يحتسأف ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ّيبنلا ىقلأف سمأ تومأ نأ تفّوخت : لاقف

 روصنملا بضغ َّح ةّدم الإ ناك امف ٠ يببسب راّثلا هلآ ضعب لخدي نأ هنم

 : لاقف كلذب كلام رّشبف « ٌديدش رمأ هنم لينو برضو ء« هبراض ىلع
 هللا ةبوقع نم هل وجرنل اَّنِإ ؟ هب ةت ةتامّشلا انب لزن اًمم انّظح نورتأ ؛ هللا ناحبس
 اميف برض دقلو « اذنه نم رثكأ هللا وفع نم انل وجرنو « اذنه نم رثكأ
 ئىذؤي ال نميف ريخ الو .« بيسملا نباو ةعيبرو ردكنملا نب دمحم هيف تبرض

 . رمألا اذنه يف

 - اهب ئتفأ ىلا ةعيبلا ىف هبرضل كلام رضحأ امل : يدرواردلا لاقو

 .( 0/6 بيذهتلا » 22(

 . ( 48 ص ) ناخ نسح قيدص خيشلل « للكملا جاتلا» ()
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 رفغا ؛ َمهَّللا : طوس برض امّلك لوقي هتعمس . .هنم قلخلا برقأ تنكو

 . هبرض نم غرف ئَّتح . نوملعي ال مُهّنِإَف مهل

 ٌيولعلا نسح نب هللا دبع نب دّمَحُم مايق دنع ساّنلا ىتفأ هنأ ركذو
 . هاركإلا ىلع اهّنأل ؛ مزلت ال رفعج يبأ ةعبب َّنأب ّيدهملاب ئّمسملا

 . ةّنجلا يف ةجرد طوس ّلكب كلام هللا مغري نأ وجرأل يَنِإ : ثيللا لاق

 ىلع نامثع هميدقت ىف الإ برض ام : لاقف ريكب نبا هّلك اذنه فلاخو

 ْ . برض ّنح نويبلاطلا هب ئعسف « يلع
 ؟ ةعيبلا يف برض نولوقي مه ؛ كباحصأ تفلاخ : ريكب نبال ليقف

 . يباحصأ نم ملعأ انأ : لاق

 : هتاشقانمو هتارظانم يف هبدأ لامك

 ًادصاق ناكو ٌئيكمربلاو فسوي وبأ هعمو ةنيدملا نينمؤملا ريمأ مدق امل

 كلام َّنِإ ؛ نينمؤملا ريمأ اي : يحي لاقف ..هعضوو هّطح بحي ِكلامل
 تعمج ولف « قارعلا لهأ يأرب فافختسالا رهظأو « هيأر ىلع ساّتلا لمح
 ديب ناك نإو « كلذ تفرع . .هديب قحلا ناك نإف « فسوي بأ نيبو هنيب

 هرمأيو « مالّسلا هئرقي ؛ هيلإ نينمؤملا ريمأ هّجوف «٠ كلذ تفرع ..هريغ

 اًمع ينلأسي نأ دارأ نيتمؤملا ريمأ ناك نإ : كلام هيلإ بتكف « هيلإ يشملاب

 فيعض ينإف ؛ باوجلا هيف هيتأيل ؛ كلذب ّلإ بتكي نأ ئرأف . .هيلع لكشأ
 ىلإ تهّجو كّنَأ ساّنلا عمسي : ئيحي هل لاقف «٠ يالجر ينلمحت ال ندبلا

 هيلع لخدف « كلام هءاجف . لعفف ٍةميزعب هيلإ بتكاف « كتأي ملف ِكلام
 نب نئمحّرلا دبعو « يموزخملا ةريغملا ؛ هباحصأ نم رفن ةثالث ئلع ًاتكوتم
 اوسلج اًملف « ٌيرماعلا ٌيقحاسملا ناميلس نب ديعسو « ٌيرمعلا هللا دبع
 فسوي وبأ ءاجف « مهيلإ روظنملاو ةنيدملا فارشأ ذئموي ةئالّثلا ءالؤه ناكو
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 ًائيش ركذن ًةفيطل ٌتارظانم امهنيب تلصحو « كلام لبقتسم سلج ْئَّئح

 . اهنم

 هرظان : لاقف هرظاني ًاكلام رمأي نأ ديشّرلا فسوي وبأ لأس : مهضعب لاق
 . هللا دبع ابأ اي

 مهفي ملف . ةكيّدلاو مئاهبلا نيب شيرحّتلاك سيل ملعلا َّنِإ : كلام لاقف
 . ٌتكاس كلامو ٠ هرظان : لوقي لعجو « هنع نوراه

 نع َّلج دق نينمؤملا ريمأ اي انخيش َّنإ : نوشجاملا نب كلملا دبع لاقف
 نإف هنع ملكتنو هرظانن نحنف « هماقم موقن هذيمالت نحنو « مالكلاو ةرظانملا

 . هيلع تكسي مل . .ًاطخ ئأر
 . كلذ : نوراه لاف

 هب عنصت نأ اهل : لاقو « ةأرملا قادص فسوي وبأ ركذ . .ارظانت اًملف
 . .تءاش نإو «٠ صيمق يف هتءاجو « هب تمر ..تءاش نإ ء تءاشام

 . 29ةماّوٌدلا طيخخ يف هتلعج

 فلأ ةئم اهقدصأو هلهأ نم ةأرما بطخ نينمؤملا ريمأ نأ ول : كلام لاقق
 رّهجتت نأ اهرمأي نكللو . كلذب اهل مكحي مل . . صيمق يف هتءاجف مهرد

 . ءاسنلا هب زهجتي اّمم ههبشي امب هل أيهتتو
 . تبصأ : نوراه لاقف

 هعمو ةنيدملا نوراه مدق : هللا دبع نب بعصمو ميرم يبأ نب ديعس لاق

 . فسوي يبأ قوف هعفرف كلام هيلع لخدف « فسوي وبأ

 ؟خيشلا سلجي نيأ : ٌكلام لاقف : بعصم لاقو

 اهيمري مث « طيخب ٌئبصلا اهلي ةريدتسم ٌةبعل : واولا ديدشتو « لاّدلا مضي ةماّرُدلا (
 . رودتف « .ضرألا ىلع
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 . فسوي يبأ قوف سلجف . ءاش ثيح : نوراه لاقف

 . هللا دبع ابأ رظان ؛ بوقعي اي : هل لاقف

 ءلم ٌّقلاط تنأ : هتارمال لاق لجر ىف لوقت ام : فسوي وبأ لاقف

 : نوراه هل لاقف « هسأر عفرّمث « ةعاس ٌكلام قرطأف

 . هللا دبع ابأ اي هبجأ

 ةّئسو هللا باتك يف هتلأسم ترظن ؛ نينمؤملا ريمأ اي : كلام هل لاقف

 لصأ دجأ ملف . .نيعباّتلاو ةباحّصلا لوقو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . هتركذ اميف نوكي ال ملع يف ريخ الو « اهيف هتلأسم

 هللا دبع ابأ َّنِإ ؛ بوقعي اي : هل لاقو فسوي ىبأ ىلإ نوراه تفتلاف
 .. اهلصأ نم كتلأسم ٌّتدجا

 هدنع سيل ؟ نينمؤملا ريمأ اي - فسوي وبأ يأ :  لاقف : ٌبعصم لاق

 . كحضو . باجأل . .ناك ولو « ءيش كلذ يف

 ريمأ سلجم يف كحضتأ ؛ كّلهأ كبّدأ ام ءاس : لاقو كلام هيلإ تفتلاف
 . فسوي وبأ لجختف !؟نينمؤملا

 يف ناكو كلذب َرسف « اهيف هباجأف لئاسم نع ًاكلام نينمؤملا ريمأ لأس مث

 ًةَرمو ءىطخي هرم هللا دبع ابأ َّنِإ : لاقف « لدنس : هل لاقي ٌلجر سلجملا

 . بيصي ال

 . ًاديدش ابضغ بضغ . .هلوق يف ركف اًملف . سثلا اذك : كلام لاق

 َمَسْحَع نأ اوْنَماَ َنيدَيِل ِنأَي َملُا## 9 : ىلاعت هللا لاق ؟ نينمؤملا ريمأ اي : لاق مث
 هللا ركذ نيملسملا نم ًادحأ َّنأ تننظ امو « ةيآلا ا

 #ٍةَنمرُم اَلَو ِنمْؤُمِل ناك اَمَو# : هللا لاق « امهل افوخ هبلق ضرمي الف لوسّرلاو

 م



 قح متفرع الو « هلوسر ردق متفرع الو « هللا ةمظع قح متفرع الف . ةيآلا

 . نينمؤملا ريمأ سلجم
 . مالسإلا لهأ مكب يلُبو « مالسإلاب متيلب : لوقي ًابضغم ماق مث

 قحلاف مق : فسوي يبأل لاقو « نوراه ىلع كلذ بعصف « جرخو

 . هضرأو خيّشلاب

 حيرتسي «٠ جاّرس ؛ هل ٍتيدص توناح يف سلج دق كلام دجوف ؛ جرخف
 لاقو « هيلع مَّلسف « ةعامج هيدي نيب ٠ « ىّلحم سرف ئلع فسوي وبأو « هيف
 . هموق يف رصيق لثم : لاقو « كلام هيلإ رظنف ؟هللا دبع ابأ اي ينارت فيك

 . ئضمو « لجخف
 سيلو « عيجرتلاب نوندؤت : ِكلامل فسوي وبأ لاق : بعصم وبأ لاق

 ؟ثيدح هيف ملسو هيلع هللا ىلص ٌئبنلا نع مكدنع

 نم بجعأ ًارمأ ٌثيأر ام ؛ هللا ناحبس اي : لاقو « كلام هيلإ تفتلاف
 ءانبألا هثراوتي ٠ ٍتاّرم سمخ موي لك يف داهشألا سوؤر ئلع ىداني ؛ اذله

 جاتحي . . اذنه اننامز ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ندل نم ءابآلا نع

 . ثيدحلا نم اندنع ٌّحصأ اذنه ؛ ٍنالف نع ٍنالف ئلإ هيف

 متلق نيأ نمو : لاقف « ٌثلثو ٍلاطرأ ةسمخ : لاقف عاّضصلا نع هلأسو
 ئتأف « عاّضصلا نم مكدنع ام اورضحأ : هباحصأ ضعبل كلام لاقف ؟كلذ
 لك تحتو ء« راصنألاو نيرجاهملا دالوأ نم « مهتّماع وأ « ةنيدملا لهأ

 بحاص يدج نع يبأ نع هتثرو عاص اذنه لاقف . عاص مهنم دحاو

 تبثأ اندنع عئاّشلا ربخلا اذنه : كلام لاقف . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 . هلوق ىلإ فسوي وبأ عجرف . ثيدحلا نم

 لوقت ام : هل لاق ذإ ؛ فسوي ىبأ نيبو هنيب ترج ئرخأ ةرظانم هذلهو
 كحضف . ةيدفلا هيلع : ٌكلام لاقف ؟ يبظ ةّينث رسك مرحم يف هللا دبع ابأ اي
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 « نوراه ىلإ هسأر كلام عفرف !؟ ايانث يبظلل لهو : لاقو ٠ فسوي وبأ

 رقو الف ٠ « كحضيف ملعلا ركذي ًادحأ َّنَأ تملع ام ؛ هللا ناحبس اي : هل لاقو

 نوكي لاح يف يبظلا ناك نإ هتبجأ امّنإو , نينمؤملا ريمأ ملجم الو « ملعلا

 ُتملع دقف . . الإو « ةيدفلا هيلعف « ٌمرحم هلعفف ؛ . ةّيَّثلا عضوم يف ٌنرس هل

 « مهيلع ٌبجاو وه الو « هوملعي نأ ساّنلل يغبني اذله سيلو « ّملع ام هنم

 نأ هيلع له ؛ ةعمجلا ٌموي ةفرع موي قفاو اذإ ةفرع مامإ يف لوقت ام نكلو

 وبأ لاقف . هوملعي نأ نيملسملا ىلع بجاو اذنه ّنِإف ؟ ةءارقلاب رهجي

 نايبص نع اذنه بهذي ام هللاو « تأطخأ : كلام لاقف ؛ ١ اهب رهجي : فسوي

 . اهيف رهجي ال ةفرع تقفاو اذإ ةعمجلا َّنِإ « مهريغ نود مهنادوسو ةّكم

 منذ لإ ماو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ندل نم  ءابألا نع ءابأا اهثراوت

 نع لأس ةيفس ؛ نيتمؤملا ريمأ اي : لاقو « نوراه ئلإ تفتلا مث « اذله

 . ماقو !؟ نيملسملا رومأ ئلع هيّلوت ء ءاهفّسلا لئاسم

 ها ع # 
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 هفرطو هبدأ

 : لوقتو « ينغت ٍةنيقب كلام رم : ٌنيكملا لضفلا نب دّمَحُم لاق

 راوجلا ظفح يلع ٌقيقحو 2يراج ةمرح تنأو يتخأ تنأ

 رارسألا يف بيغملل ظفاح يىّنع بنت ام راجلل انأ

 راتس ريغب يقب مأ ليبسم تس بابلاب ناكأ يلابأ ام

 لهأ اي : ةياور يفو « زاجل ..ةبعكلا لوح هب ىّْتغ ول : كلام لاقف
 . اذله لثم مكتايتف اوملع ؛ راّدلا

 . مكنم ًاراوج نسحأ ةيلهاجلا لهأ ناك : مزاح وبأ لاق : كلام لاقو
 : مهرعاش لوق مكنيبو اننيبف . .ّالإو

 ردقلا لزلت يلبق هيلإو ةدحاو راجلارانو يران

 رتس هبابل نوكيال نأ هرواجأ يل ًاراج روض ام

 ردخلا يتراج يراوي ئّتح تزرب يتراج ام اذإ ئمعأ

 ظ . اذنه لثمب ءانغلاب سأبال : كلام لاق

 يهو ٍءام ةّرج لمحت ةالوم ذإ ِكلام عم يشمأ تنك : سيوأ يبأ نبا لاق
 : لوقت

 ااهمدق يناطتف ئ ملل ٌضرأ يبتشسبيل

 اهارو نم يئيدترت | ئينملسل ٌعرد يتتيل

 اههارأ شثيح ادعاق | ْنهملس ٌةداحخ يتخيل
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 ينب مداخ « لازغ يه : تلق ؟ ةأرما وأ ٌلجر ؛ ليعامسإ اي : يل لاقف

 . ةيدأّتلا ةنسح « ةجهّللا ةحيصفل اهّنِإ لاق . ةرامع

 مكدجسم لع له ؛ ٌيرصم اي : كلام يل لاق : ميرم يبأ نبا لاق
 . دجسمب سيلو « نجس اذله : لاق . معن : تلق ؟ باّوب

 . ةنيدملا ٌيرِهُّزلا باهش نبا مدق : كلام لاق : سيوأ يبأ نبا لاقو
 دق ناكو « سنأ همالغ هعمو دجسملا قيرط ىف هتدجوف « 2'”هيلإ تسلغف

 يالوم اي اهتدجو : لاقف ؟ كلهأ تدجو فيك : هل لاقف « هل ةمأ هجكز

 . ىنلأسف . تكحضو تنطفف «ء هلل دمحلا : باهش نبا لاقف ء« َةّنج
 كلذك : لاقف « ًادربو ةعس نجلا يف َّنِإ . هقفاوت مل اهّنِإ . لوقي ِهَّنِإ : تلقف
 ؟ سنأ اي

 هتتاف نأ لإ اهديعيو كحضي لاز امف « يالوم اي هللاو يِإ : لاق

 . هلزنم يف ئلصف « ةعامجلا

 لكو « ِكلام ئلإ ِكلام يلاوم نم هتأرماو ٌلجر ءاج : سيوأ يبأ نبا لاق
 ؟ اهنم تمقن ام : لجتلل كلام لاقف ؛ هبحاص وكشي امهنم ٍدحاو

 . حير ينم جرخ اذإ كحضت : لاقف

 . كلذ كنم ناك اذإ اهنع دعابتف : كلام لاق

 . فيرخلا دعرك ٌدعر وهو « كلذ نم حيصأ وه : ةأرملا تلاقف

 . انطق كينذأ يشحا : كلام اهل لاقف

 . هذفنل . .داّدح 2"”نادنس ينذأ يف تلعج ول هللاو : تلاقف

 ١( حبصلاب تطلتخا اذإ ليللا رخآ ةملظ وهو « سلغلاب ترس : تسلغ .
 ) )1ةقرطملا نيب وه : لاقيو « ديدحلا هيلع داّدحلا قرطي ام : نيسلا حتفب : نادنّسلا

 رش امهالك نيرمأ نيب : يأ نادنسلاو .
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 لكأب كيلع : لجرلل لاقو «. تئش فيك يكحضاف يبهذا : كلام لاقف

 . هنع عطقناف . هيلع موادف (١”رتعّسلا

 كلام ماقف . ةركنم ةيشم يشمي ّىتف كلام ئأر : ميلس نب ورمع لاق

 يتيشم : كلام هل لاقف ء ئتفلا فقوف « هيكحي هبنج ىلإ يشمي لعجف
 ؟ ةلسح

 ءال لاق

 ؟ تنأ اهيشمت ملف : لاق

 . دوعأ ال : لاق

 ؛ ٍدَّمَحُم نب هللا ديبعل تركذ : قوزرم نب نلمحّرلا دبع فوع وبأ لاق
 ًاماعط لكأ نم ٍةمطلب ساَّنلا ٌقحأ : لاق هنأ ينزملا ركب نع سوسرط يضاق
 انهله دعقا : لزنملا بحاص هل لاق نم نيتمطلب سائلا ٌقحأو « هيلإ عدُي مل
 : لزنملا بحاصل لاق نم تامطل ثالثب سائلا ُقحأو « انهله « اال : لاقف
 . انعم لكأت لزنملا ةبحاص عدا

 ةيحان ىف ةخيطب ِكلامل ناكو « هل نذأف « هل ٌقيدص هيلع نذأتساف آسلاج
 نأ ىبأف « انهنه انهنه : كلام هل لاقف « لجّرلا لخدف « اهيلع ليدنمب ئمرف
 . ةخيطبلا هتحت تحّبفتف ٠ ليدنملا ىلع الإ دعقي

 . كنم انلزنم راوعب رصبأ انك « هللا كمحري : كلام هل لاقف

 . دلجي : لاق ؛ رامح اي : رخآل لاق نّكع لجر هلأسو

 ؟ تنأ دلجت : لاق ؟؛ سرف اي : هل لاق نإف : لاق

 )١( فورعم تبن : ءاّنلا حتفو « ةلمهملا نيعلا نوكسو « نيّسلا حتفب : رتعّسلا .
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 !؟ سرف اي رخل لوقي ًادحأ تعمس لهو ؛ فيعض اي : لاق مث #6

 يردأ امو يماقم لاط دق « ىلع قفرا : ِكلامل تلق : يدهم نبا لاق
 برقلاب يلهأ ؛ يخأ نبا اي : لاقو « مّسبتف . يدعب يلهأ ئلع ثدح ام

 . يدعب مهيلع ثدح ام يردأ امو « ينم

 دنا دعا د



 هتايتاكم

 يف ٌةآ ةقيقحلا يف يهو « هلئاسرو ِكللام تابتاكم ضعب خيراَتلا انل ظِفَح

 ردقي ال ام َةَّم ةّماَّثلا ةحارّصلاو ظعاوملاو حئاصتلا نم اهيفو « ماكحإلاو ناقتإلا

 . كلام لثم الإ هيلع

 : هيف ًاباتك ءافلخلا ضعب ئلإ كلام بتك : ْمئاَّضلا عفان نبا لاق

 . اميدق هب كتحصن امي كايِإ يتظعوم نم كّضخ دق لاعت هللا َّنأ ملعا
 لعج ًارمأو.ةداعس كل هلعج لاعت هللا نوكي نأ وجرأ ام هيف كل تنيبو

 مايقلا عم كيلإ هب تبتك اميف كاّيإو هللا انمحر  نكتلف ٠ ةئجلا لإ هب كليبس
 مهريغص مهنع لوؤسملا كنف « هتيعر نم هللا كاعرتسا امو ١ هللا رمأب

 ' مكّلكو ء عار مكّلك » : ملسو هيلع هللا ىلص يبثلا لاق دقو « مهريبكو

 هديو يلاولأب ئتؤي هنأ ١ ١ : ثيدحلا ضعب يف يورو ء' ”٠ هتّيعر نع لوؤسم
 . 296 لدعلا الإ هنع كفي الف « هقنع ئلإ ٌةلولخم

 ©9ةلخس تكله ول هللاو : لوقي هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ناكو
 ّجحو . رمع اهنع ٌلئاس لاعت هللا َّنَأ ئرأ تنكل . .ًاعايض 2؟”تارفلا طشب
 ناكو « ًارانيد رشع ينثا الإ هتّجح يف قفني ام ناك هنأ ينغلبو «٠ نينس رشع

 ملسمو .(897) ندملاو ىرقلا يف ةعمجلا :باب «ةعمجلا باتك يف يراخبلا هاور )١(

 )1١879(. لداعلا مامإلا ةليضف : باب «ةرامإلا باتك يف
 نع يقهيبلا ىلإ هازعو )١5180(«2 مقر «لامعلا زنك» يف يدنهلا يقتملا هركذ (؟)

 . هنع هللا يضر ةريره يبأ

 . دلوي نيح زعملاو نأَّضلا دلو : ءاخلا نوكسو « َنيّسلا حتفب : ةَلُخَّسلا
 . ةفوكلاب رهن : ءاقلا مضب : تارفلا 2(



  قاوسألا يف روديو « ؛'*ةّرّدلا هقنع هقنع ىلع لمحيو ءرجّشلا ّلظ يف لزني

 رضح « بيصأ تقو هنأ ينغلب دقلو ٠ هنع باغو هرضح نم رابخأ نع لأسي

 نم رورغملا : مهل لاقف « هيلع اونثأف ملسو هيلع هللا ىلص ٌئبنلا باحصأ

 لوه نم هب تيدتفال . .ًابهذ ضرألا هجو يلع ام يل ّنَأ ول « هومتررغ

 . علطملا

 هيلع هللا ىلص ُييبنلا هل دهش دق ام عم ًاقّقوم ًادّدسم ناك هللا همحر رمعف

 نمب فيكف ؛ « نيملسملا رومأ نم دّلقت امل ٌفئاخ اذله عم ّمئ « ةنجلاب ملسو

 ًاموي رذحاو « ًادغ هنم كيجنيو « هللا ىلإ كبّرقي امب كيلعف !؟ تملع دق

 . كفلس نم ضم دق نمب ةوسأ كل نوكيو . كلمع لإ هيف كيجني ال

 يف كيلإ هب تبتك اميف مّلطتو «٠ تممه ثيح همّدقف « هللا ىوقتب كيلعو
 ؛ هيلع بيدأتلاو « هب لخألاو . اهدهاعتب كسفن ذخو « اهلك كتاقوأ

 . ئلاعت هللا ءاش نإ داشرلاو قيفوتلا هللا لسو

 ا خا

 )١( الذّرة  هب برضي طوس :  ةلمهملا لادلا رسكب .
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 ٌيرمعلا ىلإ هتلاسر

 ةيشاح يف ٌيطويسلا نع 4 رصتخملا حرش ٠ ةجابيد يف باّطحلا لقنو

 ىلع هّضحي ِكلام ْئلإ بتك ّيرمعلا هللا دبع َّنَأ : داهجلا باتك يف « أطوملا »

 : كلام هيلإ بتكف « ملعلا يف هيلع ساّنلا عامتجا كرتو ء لمعلاو دارفنالا

 ملو ةالّصلا يف هل حتف لجر ٌبُرف « قازرألا مسق امك لامعألا مسق هللا َّنِإ

 رخآو « موّصلا يف هل حتفي ر ملو ةقدّصلا يف هل حتف رخآو « موّصلا يف هل حتفي
 لضفأ نم هميلعتو ملعلا رشنو « ةالّصلا يف هل حتفي ملو داهجلا يف هل حتف

 هيف انأ ام نأ ٌنظأ امو ٠ كلذ نم يل هللا حتف امب تيضر دقو « ٌربلا لامعأ

 ٍدحاو ّلك ئلع بجيو « ريخ ئلع انّلك نوكي نأ وجرأو « هيف تنأ ام نودب

 ")ها . مالّكلاو « هل هللا مسق امب ئضري نأ اًنم

 ةلاسر يهو « ديشرلا نوراهل ِكلام مامإلا ةلاسر باتكلا اذنه يف تبثنو

 ًامامتإ ؛ اهنم ًاضعب لقنن نأ انببحأ « اهبّالط ئلع ٌةزيزع « اهباب يف ٌةديرف
 . ةدئافلل

 )١(  9ليلخ رصتخم حرش يف ليلجلا بهاوم « )59/1( .
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 كلام مامإلا ةلاسر

 ديشّرلا نوراه نينمؤملا ريمأ ئىلإ

 ٍمْيِحَرلأ نمخّرلأ لأ مشب
 ؛ نيلسرملا فرشأ ئلع مالّسلاو ةالّصلاو « نيملاعلا بر هلل دمحلا |

 : دعيامأ

 ؛ ًاحصن هيف كرخّدأ ملو « ًادشر هيف كلآ مل باتكب كيلإ تبتك ينِإف
 دّدرو « كلقعب هرّبدتف . .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ًابدأو هلل ًاديمحت

 َنّيغت الو ١ كمهف هرضحأو « كبلقب هلقعا مث ٠ كعمس هعوأو « كرصب هيف

 : ةرخآلا يف ئلاعت هللا باوث نسحو « اينّدلا يف لضفلا هيف نإ ؛ كتهذ هئنع

 تنأ امو « هنم كب ٌلزان وه امو « هبركو توملا تارمغ يف كسفن ركذا

 مث ١ باسحلا مث « هناحبس هللا ىلع ضرعلا نم ؛ توملا دعب هيلع ٌفوقوم

 . باسحلا دعب دولخلا

 كّنِإَف ؛ اهبركو دهاشملا كلت لاوهأ كيلع هب لّهسي ام لجو رع هلل َّدِعَأو
 ةدشو ٠ باذعلا ناولأ نم هيلإ اوراص امو « ئلاعت هللا طخس لهأ تيأر ول

 + مههوجو حولك عم مهقيهشو راثلا يف مهريفز تعمسو « مهيلع هتمقت

 : ةرسح كلذ نم مظعأو ء روبشلاو ليولاب نوعديو « نورصيي الو

 مغلا لوط دعب مهاّيِإ هتباجإو « مهئاجر عاطقناو « مهنع ئلاعت هللا ضارعإ
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 تدرأ نإ اينّدلا نم ٌءيش كمظاعتي مل © ِنوُمْلَكُد الو اَبِف ْاوْمََْأ 8 : هلوقب

 . هلوه نم كنمآ الو « كلذ نم ةاجّنلا

 يف ناك . .ايندلا لهأ كلم ام عيمج هنم ةاجتلا بلط يف تمّدق ولو
 . ًاريغص كلذ كتتنياعم

 ٠ لجو ع هللا مرك نم هيلإ اوراص امو ٠ ئلاعت هللا ةعاط لهأ تيأر ولو

 . مهناولأ رونو ؛ مههوجو ةرضنو « لجو ّزع هللا نم مهبرق عم ٠ مهتلزنمو
 كنيع يف للقتل . .هنم ةناكملاو « هيلإ رظّنلاو « ميقملا ميعّنلاب مهرورسو

 هب تبلط ام ميسج كنيع يف رغصلو « هللا دنع ام ريغص هب تبلط ام ميظع
 . اينّذلا نم كلذ ريغص

 اهيلإ قبست ْنأ لبق كسفنب ردابو « ريرغت ريغ ًارذح كسفن ئلع رذحاف

 تنأو « يلهم ىلع كسفن مصاخو « توملا لوزن دنع هنم ةرسحلا ٌفاخت امو

 نأ لبق «ء اهنع ةجّححلا فرصو ء« اهيلإ ةعفنملا ٌرج ئلع هللا نذإب ردقت

 اهنع هوركملا فرص ئلع ردقت ال مث « اهباسح هللا ىّلوتي

 ها 0# #



 كلام مامإلا ةلاسر ديناسأ

 ديشرلا نوراه نينمؤملا ريمأ ىلإ

 . تاغالبو ٍتاعامسو ٍتازاجإ اهرخآو ةلاسّرلا هذله لَّوأ ىف اندجو

 يا ماهل ين نجي  لاسرلا لح قوت اهتايإ محا

 خيش ؟ نامجرتلا نب نيسحلا نب دمحم نيسحلا وب أ خيشلا انثّدح

 امك ةنس لّوألا عبر رهش يف ةلمّرلاب هاكناخلا يف ًازاجحو ًاماش ةّيفوّصلا

 ناركب نب دّمَحُم ركب وبأ دهاّرلا خيّشلا انثّدح : ٍةئم عبرأو نيرشعو
 ركب وبأ انثّدح : ةئم ثالثو نيعستو عست ةنس مّرحملا يف ٌيسوسرطلا

 نب نيسحلا ٌيلع وبأ انثّدح : سوسرطب ٌنينذألا بوُيأ نب ناميلس نب دّمَحُم
 ةملس وبأو « ىيقابلا دبع نب دمحأ نب يدع ريمع وبأو . ةيقفلا هللا دبع

 ملسم وبأ انئّدج : نيسحلل ظفللاو « مشاه ينب ئلوم ؛ هللا ةبع نب حاجن

 ةكم يضاق ؛ ٌينامثعلا دمحم نب ورمع انثّدح : ٌئشكلا هللا دبع نب ُميهاربإ

 نب ركب وبأ انئّدح : ُيِريِبِّزلا عفان نب هللا دبع اَنثَّدَح : لاعت هللا اهسرح

 نع « هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نب هللا دبع نب هللا دبع نب زيزعلا دبع

 ديشكلا نوراه نينمؤملا ريمأ ىلإ ةلاسّرلا هذنهب بتك هنأ : سنأ نب كلام

 . امهنع هللا يضر

 نب ميهاربإ انثّدح : يزورملا ميهاربإ نب قاحسإ انئّدحو : ملسم وبأ لاق

 : ٌيرييزلا نب هللا دبع نع « تباث نب عفان نب هللا دبع انئثّدح : ٌيِريِبَرلا ةزمح

 « باّطخلا ني رمع نب هللا دبغ نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نب ركب وبأ انئّدح

 ا/ ١٠١



 يكرربلا دلاخ نب ىحي نإ ةلاسإلا ذلهي بتك نأ : ين .أ نب كلام نع

 : ىتأي ام ةلاسّرلا رخآ ىف اندجوو

 دمحأ نب نسحلا يلع يبأ يرقملا خيشلا نم ًاعامس ءزجلا لّوأ نم غلب

 نع « دمحأ نب هللا دبع نب دمحأ ميعن يبأ نع هعامس ّقحب « داّدحلا

 « ّيّشكلا هللا دبع نب ميهاربإ ملسم يبأ نع « ٌيباطخلا ريبكلا دبع نب قوراف

 يبأ هنباو ١ ّيلزاغملا دمحم نب رمع نب رصن يبأ ظفاحلا مامإلا ْخيّشلا ةءارقب

 نب يلع نب دمحأو « ميعن يبأ نب دمحأ خيّشلا طبسو داّبع نع « حور

 نب دحاولا دبع نب دّمَحُمو « دّمَحُم هللا دبع يبأ هنباو « ٌيذماطلا هللا دبع

 اجنفسلا نب ٌيئاجيهلا يبأ نب رضم يبأو ٠ كصقب فرعُي ءرمع يبأ
 ريمأ نب باّيس أرقو « ّيتاوللا مساقلا يبأ نب دّمَحُم نب دمحأو « ْغابَّصلا

 نب رفظملا وبأو « ٌيرونيّدلا نامثع نب ركب وبأو « ٌيورهلا دمحأ نب هاش
 يبأ نب ٌئلعو « نساحملا وبأو ٠ لئاضفلا وبأ : هانباو « ٌينالديصلا لضفلا

 دواد نب هللا دبع نب هللا دبع نب كلملا دبعو ' ٌيناجريَّسلا يلع نب رصن

 , ٌيخركلا جرفلا وبأو « دمحأ نب ناندع يبأ نب دمّصلا دبعو « ٌنيبرغملا

 نب دّمَحُم نب مساقلا وبأو «٠ ةجلدب فرعُي ؛ دمحأ نب دمحم نب كلملا دبعو

 ديعس وبأو « اًنبلا دمحأ نب هللا دبع نب دمحأو : ٌيلازغلا مساقلا يبأ

 , ٌظوفحم هنبا رضحو « نسحلا نب رمع نب دّمَحُم نب راّبجلا دبع نب دمحأ

 حتفلا يبأ نب رّفظملا نب حتفلا وبأو « ٍديشر يبأ نب دومحم هيخأ نبا عمسو
 , دّالج هعمو « ٌيلزاغملا رهاط يبأ نب ليعامسإ يبأ نب دّمَحُمو « ٌيناركلا

 وبأو « هطبسو دمحم هنباو « ٌىفوٌّصلا بوقعي نب هللا دبع نب ميهاربإو

 نب دّمَحُمو ء ٌئرتسّتلا رماع نب ءاقبلا يبأ نب دّمَحُمو « ريخلا يبأ نب ديعس
 نب دَّمَحُم نب دمحأو « دمحأ هئباو . نجوهنلا ُناّطَقلا يلع نب دمحأ

 م١١



 ١ ٌئهكاوفلا ديم نب لضفلا يبأ نب دّمَحمو ١ ّيشدلا ىيحي نب رمع

 وبأو  ٌيشبحلا دوعسم : هاتقو « ُيربخلا ميهأربإ نب دمحأ نب دّمَحمو

 . ٌيكسكّسِلا دمحأ نب لضفلا يبأ نب دمحأ انبا ؛ نساحملا وبأو ٠ لضفلا

 « هيودعس نب دمحم نب هللا ديبع نب رهاط وبأو « ٌيراوسألا رهاط نب دمحم

 نب معنملا ديع وب ؟ دّمَحمو ميِحَّرْلا دبعو « فيطّللا دبع هّمع وليو

 دّمَحم وبأ رضحو : ٌيطامنألا رهاط يبأ نب دّمَحُمو ٠ هيودعس نب لك

 نب قيتع ركب وبأ عامّسلا بتاكو . نجلفلا لضفلا يبأ نب دحاولا دبع

 رضحو ءدوعسم وبأو « دمحأ ونبو « ٌبيطخلا ركب يبأ نب دّمَحُم

 ةرشع ثالث ةنس لوألا ىدامج رهش يف كلذ مهل ّحصو ١ ميحّرلا دبع

 . ةئم سمخو

 : هصن أم هتحت مث

 نب نسحلا ٌّلع يبأ يرقملا ديدّسلا خيّشلا نم هعيمج ءزجلا عمُس
 ءاجرلا يبأ ليصألا خيّشلا ةءارقب ؛ هتاذ سرح داّدحلا نسح نب دمحأ
 . ديشر وبأو « هب هللا هعفن هيلع ٌيفَعَتلا رهاط نب جرفلا يبأ نب دومحم
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 ةهبش عفد
 الع اندّيس هركيو « نييومألا يلاوي كلام مامإلا نأ باّتكلا ضعب معزي

 . هضغبيو

 ؛ ةميق الو « هل ةمكص ال « طقاس ٌلطاب مالكلا ادله َّنَأ : باوجلاو
 « كلملا دبع نب ناميلسو ء كلملا دبع نب ديلولا رصاع كلام ْنأل كلذو

 ٠ كلملا دبع نب ماشهو « كلملا دبع نب ديزيو ء زيزعلا دبع نب رمعو

 نب ناورمو «٠ ديلولا نب ميهاربإو « ديلولا نب ديزيو « ديزي نب ديلولاو

 : ّيدهملا ًادّمَحُمو « روصنملا رفعج ابأو ٠ حامسلا ساّئعلا ابأو « ٍدَّمَحُم
 ظ . ديشّرلا نوراهو « يداهلا ىسومو

 « برعلا دجمو مالسإلا ةمظع دهاشو « ةّيومألا ةلودلا كلام رصاع
  ٌّيومألا كلملا دبع نب ديلولا تاحوتف يف « ةّيمالسإلا ةلوّدلا ةدحوو

 ايسآ يتّراق نم امهنيب امو « ةّيبروألا ةّراقلا ىلإ « ةّيدنهلا ةّراقلا نم ةّدتمملا

 . طبتغاو ّرعف . .ايقيرفأو

 ٌّيومألا زيزعلا دبع نب رمع مكح يف ةدشارلا ةفالخلا دادتما دهاشو

 حاتراف « بيبحلاو اهيف ٌردعلا « اهّيمذو اهملسم « اينُّذلا عسو يذلا اهلدعب
 . ٌنأمطاو

 - رمع اشاح - اهّلك ةّيومألا ةلوّدلا تس .« كلذ بناج ىلإ دهاش هّنكلو
 تاعمجلا ِماّيأ ربانملا ىلع نم : ةربْتلا تيب لآو « ةباحّصلا نم فلكلل

 . ةعماجلا تاولّصلاو « دايعألاو

 مكحلا ىضوفو « هتعالخو ّيومألا ديزي نب ديلولا قسف دهاشو
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 نيبلغتملاو ةلوّدلا ىلع نيجراخلا ةرثكب « ةّماعلا ةايحلا بارطضاو « ةلوّدلاو

 . ميهاربإو « ديزيو « ديلولا ؛ ةعبرألا اهكولم مايأ اهتياهن يف اهيلع
 : ديلولا مهنم لتقو : اولتاقتف « مهتعبرأب ةفالخلا اولدابت دقف « ناورمو

 . ميهاربإ مهنم علو « اوعلاختو

 يفو «هدحو هناسلب هركدتسي ذخأو ءهل قلقو « ًاكلام اذنه ملآف
 عمو ًادرفنم ءافخلا يف ضرعتسيو « ةروّثلا يف رّكفي راصو « تاعمتجملا
 . ةفالخلاو نينمؤملا ةرامإ بصنمو « ةلوّدلا ةدايقل حلصي نم سانلا

 اهداعتباو ةلوّدلا ملظ نايكاشتيف ٠ زمره نب هللا دبع هخيش يتأي كلام ناك
 هتاوف لع نايكابتيو «٠ نيدشارلا ءافلخلا لدع ناركاذتيو . ّقحلا نع

 : لوقيو « امهل مهفشكو امهب ةالولا شطب نم نيفئاخ نيرّتستم « هعايضو
 ركذي مث ءرتّسلا يخرتو ٠ بابلا قلغتف ةيراجلا رمأيف « زمره نبا يتآ تنك
 لوقيو « هتيحل ّلضخت َّْنح يكبي مث ٠ كدعلا ركذيو ؛ ةمألا هذلم لأ

 ٌبسلاو « ٌّقحلا ريغب اهيف لمعلا نوكي ضرأب ةماقإلا يغبنت ال : كلام
 اذنه يف هبصي مل ًادحأ طبغأ ام : زيزعلا دبع نب رمع لوق ًاديعم ء« فلّسلل

 هبيذعتو « هل نييومألا برضو .٠ بّيسملا نب ديعس ركذيو . ّىذأ رمألا

 , ردكنملا نب دّمَحُم برض ركذيو « ةرّونملا ةنيدملا ةّقزأ يف'هب فاوّطلاب

 . ةعيبر برضو

 نب دّمَحُم ةوعدل نيدّيؤملا لوأ نم وه ناك آكلام ّمامإلا َّنَأ ّسسنت ال
 ةلوّدلا رخاوأ يف ماق يذلا 2')ةّيكّرلا سفتلاب فورعملا ؛ نسحلا نب هللا دبع
 نيّدلا ةّمئأ نم ٌريبك عمج هتعيب لع عمتجا دق ناك لجرلا اذلهو « ةّيومألا

 . ميهاربإ : ساّبعلا ينب ةّمئأ مهنمو « ةرّونملا ةنيدملاب دقعلاو ّلحلا لاجرو

 لقن دقف « ةّيكَّرلا سفتلا يذ دّمَحُم ةمجرت ىف ؛ ريثك نبال « ةياهنلاو ةيادبلا » عجار 0(

 . هتعيابمب لوتفأ هَّنَأ ٌيربطلا نع



 نب يلع نب دّمَحَم ءانبأ ؛ ْحاَفّسلا ساّيعلا وبأو . ٌروصنملا رفعج  وبأو

 كعب هب اوردغ مهكلو 2 مهقاثيمو مهدذهع ه هوطعأو ٠ ساّبعلا نب هللا دبع

 , مامإلاب هوّبقلو , ميهاربإ مهاخأ اوعيابف ٠ مهسفنأل نوعدي اوراصو « كلذ

 هتوم دعب رهظ من « ٍحاَفّسلاب بّقلملا ساّبعلا وبأ هوخأ رهظف ١ ٠ ميهاربإ لتق مث

 انهو  هتعيب نع ساّنلا نم ٌريثك رخآتو « روصنملاب بّقلو « رفعج وبأ هوخأ
 عيب ةركمل سيلو « زوجي الو هركملا قالط َّنَأِب كلام مامإلا ىوتف ترهظ

 ينبل بصعت بعت اذله يف وأ ؟ مهل ٌبّطعتو ةيمأ ينبل ةالاوم اذله يف لهف

 « تلصح يتلا لوألا ةعيبلاب ٌءافوو مازتلا وه ام « نكي نكي مل كلذ لك لك

 رضوا يذلا هو يلع حي ل لإ : لاك كلذ دعب لوحي نأ عصي لهو
 . ةيكزلا سفنلا يذ دّمَحم هدلو ببسب

 . ميظع ناتهب اذنه ؛ كتاحبس

 ىلإ ال ٌبّصعت هيف سيل ةقيقحلا يف ِكلام مامإلا فقوم َّنَأ ملعت اذاهبو
 « ميقتسملا طارصلاو ٌّقحلا ىلإ وه امّنِإو « نيئومألا ىلإ الو « نيّيساّبعلا
 فقي نم ريخ كلامو . ٍةمّدقتم ٍةعيبل ءافو هيفو ء قباس ٍدهعب ٌمازتلا هيفو

 . كلذ ليبس يف ئذؤي وأ بدعي ولو قدّصلا ىلع قداّصلا لثملا يطعيل

 « تيبلا لل هئسمو لام مامإلا ةالاوم ئلع هحرصأو ينيد حضوأ

 نم هنوكل ؛ ةنيدملا يلاو نع هوفع نلعأ هنأ وه مهريغ ئلع مهل هميدقتو

 تيرا لآ م ادحأ بلاطو نأ كحال لإ : لاقي ( هيض دق ناكو «٠ تيب

 . ئفخي ال امك تيبلا لآ دج وه اّيلع اندّيس نأ مولعمو . ةملظمب ةمايقلا موي
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 هتافو

 ةاقو يف حيحصلا : هنع ئلاعت هللا يضر ضايع لضفلا وبأ يضاقلا لاق

 يفوت هنأ هنع يضرو هللا ةمح ر كلام مامإللا
 ةنس لّدألا عيبر نم دحألا موي

 نّذكي نأ ئصوأو « هضرم نم آموي نيرشعو نينثا دعب « نمو نيعبسو عست

 هيلع ئلصف « « زئانجلا عضوم يف هيلع ئّلصي نأو « ضيب باوثأ يف

 « ساّبع نب هللا دبع نب يلع نب دّمَحُم نب ميهاربإ نب دّمَحُم نب هللا دبع

 ا ا

 لبق نم رمألا هلل : لاق دّهشت نأ هلاق ام رخآ َّنِإ : ليقو . ريناند ةسمخ

 . ضبق مث « دعب نمو

 انأ امنيبف « ةثجلا تلخد يّنأك تيأر : لاق ضايع نب , ليضفلا َّنَأ ركذو

 « ةليوط ٌه ةوسنلق هيلعو اهفرغ نم ةفرغ يف ملسأ نب ديزب تررم ذ | اهقرط يف

 نيأف «٠ كفّرشو هللا كنّكس دقل : هل تلق ء معن : لاق ؟ديز : تلقف

 قوف : لوقي لاز امف «٠ قوف كلام !؟ كلام نيأو : لاق ؟ هارأ ال ؛ كلام

 . هتوسنلق تعقو ْىّنح قوف قوف
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 رعشلا نم كلام ىف ليق ام

 هتافو دعبو هتايح يف

 : كرابملا نبا لوق كلذ روهشم نم : هنع هللا يضر ضايع يضاقلا لاق

 مّنخملا مالكلا راكبأ قاّتقفو هلهأ نّيز تمّصلا ام اذإ ٌثومص
 مّدلاو محّللاب بادآلا هل تطينو ةمكح لك نم نآرقلا ىعو ام ئعو

 : : 230 رذانم نبا لاقو

 بابَّشللو لوهكلل ًةصو يدنع َنِإف ةةصولا غبي نمو
 2 ©باد نبا ثيداحأ اوورت الو “نوع نبا نعو ِكلام نع اوذخ

 ريثك ”رعاش « ءالولاب ٌئعوبريلا ٌيرصبلا رذانم نب دّمَحُم رفعج وبأ وه : رذانم نبا ()
 . ( ه198) ةنس يفوت . قدنزتو ٠ ثيدحلا ىورو هّقفت « رداوتلاو رايخألا

 . ميملا حتف نم ئلع ركنيو « هطبضيو وه هلوقي ناك امك « ميملا ٌمضب ؛ رذانمو
 كلام نع ذخؤي امك هنع ملعلاو ثيدحلا ذخأب رومأملاو « انه ينعملا : نوع نبا (؟)

 ؛ ٌئينزملا ٌيرصبلا نابطرأ نب نوع نب هللا دبع ظفاحلا مامإلا وه « امهنع هللا يضر
 هللا همحر ( ه61١ ) ةئس تامو ٠ ( ه55) ةنس دلو « مالعألا نيِعباّتلا تاداس دحأ
 . ىلاعت

 . ىندملا باد نب دمحم : امهدحأ . ناعاضو ناّيندم امهالكو نانثا : باد نبأ (؟
 « ٌئيندملا ُيئيَللا باد نب ركب نب ديزب نب ئسيع : وه انه ٌعينعملا رخآلا باد نباو
 اظفاح ؛ سآّنلا ِماّيأب افراع ٠ بسّنلاب ًاملاع « بدألا رفاو . برعلا نع ةيوار ناكو
 . اهنم سيل ام ثيداحألا يف ديزي ناك هّنِإ : ليقو « ريّسلل

 . ثيدحلا عضي باد نبا : رمحألا فلخ لاقو
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 ةبيه عجاري الف باوجلا ىبأي

 ْىَقّتلا ناطلس ٌرعو راقولا بدأ
 ناقذألا سكاون نولئاكلاو

 : ضعب ئلع اهيف ديزي مهضعبو ِكلام يف ئفاعملا يبأل اودشنأو

 ِكلام دقف يف ملعلا دقف َّنِإ الأ
 ريثك ٌقوقح تماقام هالولف

 رهجو ًاًرس ٌّقحلا ليبس ميقي

 هران ءوبض يغتبن هيلإ انوشع

 هب ئدتقي هلثم يأرب ءاجف

 بن

0 

- 

 ل

 : ٌيوحنلا نب لضفلا وبأ هيقفلا لاقو

 ا

 هؤارآ تفوصطتو

 يذلا يدهلا ىلع ليشمو

 يدتهي ةنيدملا لمأ

 هسايق دعب ليحيو
 ئوتساف يلاعملا بلط

 هراوو نأ تقرللشتو

 وينماهنم باصأف

 وفتلا حترت كسملاو

 كلام لاحلا حلاص انيف لاز الف

 كلاسملا انيلع تّدسنال هالولو

 كباوّشلا موجُنلا يدهت امك يدهيو

 كحامملا جوجّللا علا مزل دقو

 تارهاّرسلا موجُتلا نم

 تاظفاحللا يف هدعو

 تاعدبملا تآدبملا ىف

 تابثلاوخأ هيلع يشمي
 ةاووؤلا ىلعأ مهو مهب

 تالكشملا تاثداحلا ىف

 تافرشملا ىلاعملا قوف

 تايصاقلا دالبلا وحن

 ةادهللو باوصلل قف

 تاييطتملا يبف هيلإ س

 : اهنم ةديصق 5 يف ّيقروبلا ٌيعالكلا راّمع نب دّمَحم هيقفلا لاقو

 ًاّيكلام بهأذملا يذ ىف نكو

 انيملاعلا بر يحو طيهمو اياطملا بكر نم ريخ ةنيدم
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 ٍبحص ريخو يتلا ناك اهب
 هيف ٌّكلشال ئيىضّرلا كلامو
 انيأر ام بهاذملا يف انرضن

 ٌءادتبا ال ٌعابتا هيهذمو

 ٌبسيصم ٍدهتجم لك . يدنعو
 باوص ئلع ليلدلا لد دقو

 انيفد ئحضأ اهب مهرثكأو
 انيبتسملا قيرّطلا كلس دقو

 انيرظانلل ِكلام بهذمك
 انيمركألا ميركلا عبتا امك
 انيقباّسلا يف كلام نكلو
 انيقّقحتملا ىدل هب لوقي

 « راكحلا نباب فورعملا ؛ ٌييلقصلا رولا دبع نب صفح وبأ هيقفلا لاقو
 : كلذ يف

 بعل هّدج يف سيل نم مهلضفأف ئهثلا ينوأ نيضترملا ملع تلّمأت

 تدتها اذلو « ئدهلا الإ ٌكلام امف

2# 2# 
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 بختناو ةياوّرولا حيحصتب هآور

 برعلاو مجعلا رئاس نم ٌممأ هب
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 أطوملا باتك

 هب ةيمالسإلا ةمآلا ةيانعو هلضف





 هفيلأت ببسو ) كلذب هتيمست هجوو ) «أطوملا» ىنعم

 هخيراتو هفيلأت ةدمو

 : ةغللا يف أطوملا ةملك ىنعم

 : اهببسو أطوملاب ةيمستلا هجو

 « هأطوك « هساد : هؤطي رسكلاب هثطو ) : « سومأقلا ١ يف دجملا لاق

 ىلع هأطاوو « لكلا يف هأطوك «٠ هلّهسو هثّمدو هأيه : هأَطَوَو ؛ هأطوتو

 )١( ا( هقفاو : رمألا

 ؟« أطوم يمس مل « سنأ نب كلام أطوم » : يزارلا متاح يبأل ليقو

 : ليق امك ؛ « كلام أطوم » : ليق ىتح سانلل هأطوو هفنص دق ءيش : لاقف

 . « ٌنايفس عماج »

 نب دمحأ نع رهف نبا نسحلا وبأ هاور امم لونعملا اذنه ذأ هلعلو : تلق

 خياشملا ضعب تعمس : لاق « يجيلخلا دمحأ نب يلع نع هيبأ نع ميهاربإ

 ءاهقف نم ًاهيقف نيعبس لع اذنه يباتك تضرع : كلام لاق : لوقي

 . '”« أطوملا ١ هتيمسف « هيلع ينأطاو مهلكف « ةنيدملا

 : لاقف « ئنعملا اذنه ئلإ يطيقنشلا هللا بيبح دمحم خيشلا راشأو

 "0ًاَطاَوُماَمِيَ هيلع ٌمْمَج ةأَطاَو دق هنوكل لب : ليقو

 )١( سوماقلا» «()”65(.

 كلامملا نييزت » (؟) «) 58-57 ( .

 )( ١» كلاسلا ليلد «)5١ (.
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 هتيمست ببس ىف رخآ اهجو يطيقنشلا هللا بيبح دمحم خيشلا ركذو
 مونلا يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ىأر اكلام نأ : وهو « أطوملاب

 , « أطوملا » هباتك مس ةراشإلا هذهللو ء يتمأل يتعيرش ء ءىطو : هل لوقي
 : لاقف « هباتك هب يمسي مسا يف ًاركفتم ًاريحتم لبق نم ناك دقو

 يِمْوَقِل يِتَعرش ْءىَطَو : َلاَقَف مْوََنلا يف ف يلا ىَأَر ٌكِلاَمَو
 اطوملاب هاَمَس اذ لجأ نم 'يطعأ هَمْسٍةَراَشإاِق
 ااَمَّلَع ِهْيَلَع ٍتْفَولا يف ُلَمْجَي اسب ًارُكَتم لَم ناكو

 : فيلأتلا ببس

 ًاباتك سانلل' عض : كلامل لاق روصنملا رفعج ايأ نأ : بعصم وبأ ئور
 ملعأ مويلا دحأ امف ؛ هعض : لاقف . كلذ يف كلام هملكف « هيلع مهلدأ
 . «أطوملا ١ عضوف « كنم

 ةنيدملا لهأل نإو « ًالوق دالبلا لهأل نإ : هل لاق ًاكلام نأ : ةياور يفو

 . مهروط هيف اودعت دق ٠ ًالوق قارعلا لهألو « ًالوق

 . ًالدع الو فرص مهنم لبقأ تسلف . .قارعلا لهأ امأ : رفعج وبأ لاقف
 . "”هلعلا سانلل عضف « ةنيدملا لهأ ملع ملعلا امنإو

 : هخيراتو فيلأتلا ةدم

 نوعبرأ هنإ : ليقف « « أطوملا » كلام هيف فلأ يذلا نمزلا يف فلتخأ
 هللا بيبح دمحم خيشلا كلذ ئلإ راشأو « ةنس نوتس : ليقو « ةنس
 : لاق ذإ « ( هتموظنم ) يف يطيقنشلا

 )١( » كلاسلا ليلد «1١١ (.

 )0( ١ كرادملا بيترت «(5/910١ ( .
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 اَفِلُيْما ِهِئف ماهإلا اوم اَمْلَأذَق هب يذلا ُرَمَبلاَو
 ")مامت ئرث َنوُِس : ليو اماَح َنوُمَبْرَأ ُهْنَعَلِيِقَت

 مامإلا اهيف أدب ةفورعم ةنيعم ةدم كانه تسيل هنأ : يل رهظي يذلاو

 مزعو هسفن يف ةركفلا تحدقنأ نأ درجمب هنإ لب « هنم غرفو هباتك فيلأتب
 شاعف « هتايح ةدم هب لغتشأو ٠ كلذ يف عرش باتكلا اذنه فيلأت ىلع

 نيهرو « فيلأتلا تحت «أطوملا 7 هعم شاعو ؛ هللا همحر كلام مامإلا

 . ريخأتلاو ميدقتلاو « ريبغتلاو ةباتكلا ديقو « فينصتلا

 يف رظني ناك ًاكلام نأ : يريبزلا قيتع نع ءاج ام اذنه لع لديو
 ©©0ةنس لك 6 أطوملا »

 نأ ىلإ ماع لك « أطوملا يف رظني ناك اكلام نأ : لالب نب ناميلس نعو
 . *' ”تأام 2

 )١( » كلاسلا ليلد «)2*” (.

 ال"/؟5)« كرادملا (؟) (.

 7( 7*"*/؟5)(« كرادملا» (.



 هيلع ءاملعلا ءانثو (« أطوملا » لضف

 ىلاعت هللا باتك دعب ضرألا ىلع ام ) : هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا لاق

 اذإو « مجنلا كلامف . .رثألا ركذ اذإو « « سنأ نب كلام باتك ١ نم حصأ

 برضاف . .نييندملا دنع الصأ هل دجت ملف نييفوكلا ةيحان نم ثيدحلا كءاج

 . 200( هيلإ تفتلت الو . طئاحلا ضرع هب

 نم نآرقلا ىلإ برقأ وه باتك ضرألا ىلع عضو ام ) : ةياور يفو
 . . ( « سنأ نب كلام باتك »

 أطوم ١ نم ًاباوص رثكأ هللا باتك دعب ضرألا ىلع ام ) : ةياور يفو
 , 0( © كلام

 . ( ؟ كلام باتك » نم عفنأ ىلاعت هللا باتك دعب باتك ام ) : ةياور يفو

 . لو مت نم تددزا الإ « كلام وم * يف ترا ام لاقو

 00 كلام

 نم سانلل عفنأ هللا باتك دعب باتك ام ) : لاق هنأ يدهملا نبا نع ءاجو
 .(؟أطوملا»

 . ( « كلام أطوم » نم حصأ نآرقلا دعب سانلا ملع نم ملعأ ال ) : لاقو

 .(١١)«اطغملا فشك » )١(

 . ( 56 )؟ كلامملا نييزت» (؟)

 .( 6١١-”١7! )« اطغملا فشك» (0



 نم بتكي الأ هيلع الف ..« كلام أطوم ١ بتك نم ) : بهو نبا لاقو

 . 2”( ًائيش مارحلاو لالحلا

 الإ طق كلام أطوم نم عماجلا باتك تأرق ام ) : ةملس يبأ نب رمع لاقو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مالك اذله : يل لاقف « يمانم يف تأ يناتأ

 . 2”( آقح ملسو

 ديري لجرلا : لبنح نبا دمحأل تلق ) : مصاع نب مالسلا دبع لاقو

 لجرلا : تلق . كلام ثيدح : لاق ؟ ظفحي نم ثيدحف « ثيدحلا ظفح

 لجرلا تلق . ةنيدملا لهأ ةءارقب : لاق ؟ أرقي نم ةءارقبف نآرقلا أرقي نأ ديري

 ا كلام يأرب : لاق ؟ ذخأي نم يأربف 5 يأرلا يف رظني نأ ديري

 . '*"هب نيدت نمل « أطوملا » نسحأ ام : دمحأ مامإلا لاقو

 #  #ا #4

 )١( كرادملا» ٠()2) /5ال0 (.

 )0( ١كشف المغطاء)"١ (.

  )0»مسندالموطأ«()١9(.
 )8:( ١) اطغملا فشك «) 1١6 (.
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 ( أطوملا » يقلتب ةيمالسإلا ةمألا مامتها

 « ةيرجهلا ةيناثلا ةئملا يف فلؤملا ديحولا باتكلا وه « أطوملا ١ سيل

 « فنصملا »و ٠ يناعنصلا قازرلا دبع مامإلل « عماجلا ١ كانه ناك دقف

 نب ثيلل « فنصملا »و « ةنييع نب نايفسل « عماجلا ١و « جاجحلا نب ةبعشل
 . دعس

 وأ قاحسإ نباو « ةكمب جيرج نبا كلذ عمج نم لوأو ) : يطويسلا لاف

 نب دامح وأ « ةبورع يبأ نب ديعس وأ حيبص نب عيبرلاو ٠ ةنيدملاب كلام

 ميشهو « ماشلاب يعازوألاو « ةفوكلاب يروثلا نايفسو « ةرصبلاب ةملس

 كرابملا نباو « يَّرلاب ديمحلا دبع نب ريرجو « نميلاب رمعمو « طساوب
 . يردن الف دحاو رصع ىف ءالؤه ناكو : رجح نباو ىقارعلا لاق .« ناسارخب
 0 ةنيدملاب بئذ يبأ نبا اذكو  قبسأ مهيأ

 ِتيصلا َدعُب زاح « أطوملا » نأ الإ دوجوم بتكلا هذله ضعب نأ عمو

 ىلع غلب ىتح هرصع يف رهتشا « ركذلا ّنسحو لوبقلا ٌلامكو ةرهشلا َمُظِعَو
 هب ىوقأو ةرهش هب رثكأ وهو الإ نامز تأي مل مث « مالسإلا رايد عيمج
 انع
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 مهسانجأ فلتخم ىلع دالبلا يصاقأ نم لبإلا دابكأ هيف سانلا برض

 اوداكي ىتح كلام باب ىلع ةاورلاو ءاملعلا محدزاو « مهتاجردو مهتائيهو

 عامسل باوبألاو باتعألا ىلع نوسلجيف « ماحزلا نم بابلا ىلع اولتتقي نأ

 . هتباتكو « أطوملا »

 )( بيردتلا» «)١/494(.



 نومحدزي اوناك : لوقي بعصم ابأ تعمس ) : نيسحلا نب ىلع لوقي

 الف « كلام دنع نوكن انكو ماحزلا نم بابلا ىلع نولتتقيف كلام باب ىلع
 تناكو . اذكه مهسوؤرب نولئاق سانلاو « اذ ىلإ اذ تفتلي الو « اذ اذ ملكي

 وأ « ال ٠ : ةلأسم يف لوقي ناكو « نوعمتسم نولئاق مهو « هباهت نيطالسلا
 . ( ؟ اذ تلق نيأ نم : هل لاقي الو ء« معن »

 ىلع ًاسلاج زازقلا ىسيع نب نعم تيأر ) : ًاضيأ بعصم وبأ لاقو
 . 20( هبتك الإ ءيشب كلام قطني امو « ةبتعلا

 « ءارزوو كولمو نوثدحمو ءاهقف « ؛« أطوملا ١ ىلع سانلا تفاهتو

 لك كلذ ليبس يف اولمحتو « مهناوخإو مهئانبأل هعامسإو هعامسب اونتعاو
 نيعأ يف مهتاماقمو مهتايصخش ىفاني امو « مهتاداعو مهعئابط فلاخي ام

 . سانلا

 « كلام ئلإ يكمربلا هجو ةرونملا ةئيدملا ديشرلا نوراه مدق املو

 . ّيلع هأرقيف «  أطوملا ١ باتكلا يل لمحي هل لقو « مالسلا هئرقأ : لاقف .

 نإ هل لقو « مالسلا هئرقأ ) : كلام هل لاقف « ةلاسرلا هغّلبو يكمربلا هاتأف
 هفقوم ركذ مدقت دقو . ( يتأي الو ئتؤي ملعلا نإو ء روزي الو رازي ملعلا
 , "92ه

 طق ةلحر كلمل نأ ملعأ ام ) : هلئاسر ضعب يف لضافلا يضاقلا لاقو

 عامسل نومأملاو نيمألا هيدلوب لحر هنإف ء ديشرلل الإ ملعلا بلط يف

 عامسب « أطوملا » لصأ ناكو : لاق « هللا همحر كلام ىلع « أطوملا »

 حالص ناطلسلا هعامسل لحر مث : لاق « نبيرصملا ةنازخ يف ديشرلا

 .(2 550« ليدعتلاو حرجلا » ةمدقم 22

 .( "الص #» (؟)
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 ء فوع نب رهاط نبا ىلع هعمسف « ةيردنكسإلا ىلإ بويأ نب نيدلا

 . 27( آثلاث امهل ملعأ الو

 2 جابيدلا ١ يف ءاج امك « ًاضيأ امهيبأ عم نومأملاو نيمألا هعمسو

 مهعمجو « زازقلا ىسيع نب نعم وه كلام ئلع مهل « أطوملا » أرق يذلاو
 : لاقف « « هتموظنم » يف يطيقنشلا خيشلا

 يضرسملا كلملا ديشرلا مث يدهملاو روصنملا مهنمف

 نيمأ كلام ذإمهريغو نيمألاو نومأملاهنبامث

 ””نومأم هبهاف نم لقنو نومأملاهكردأام ليقو

 ةبيرغب تسيل « أطوملا » اهب فصتا يتلا لئاضفلاو ايازملا هذلهو : تلق
 ثيدحلا ىطعي ناك فيكو ٠ هاقلتيو ثيدحلا ذخأي مامإلا ناك فيك انملع اذإ
 هتافص لك تقاف ةفص هلئامش نم ىري كلام مامإلا ةريس يف رظانلاو « هيقلبو
 . ءىش لك ىف ةزعلا « ةزعلا يه كلت ةديمحلا هقالخأو « ةليمجلا

 ' هدنع ةزعلا هذله تسيلو « سفنلا ةزع هللا همحر مامإلل ناك : ًالوأف
 ةعانقلاو دهزلاب تناك اهنكلو « مهنع لازعنالاو مهكرت وأ سانلا ىلع عفرتلاب
 لعجو « ىلاعت هلل دصقلا صالخإو « هللا مسق امب اضرلاو هجولا ظفحو

 . طقف هيف ءاجرلاو لمألا

 يف الإ هعضي ال « نيمثو لاغو زيزع هدنع ملعلاف « ملعلا ةزع : ًايناث
 . هقحتسي نم الإ هيطعي الو . هعضاوم

 دقلو ٠ كلام ذيمالت نم نوكي نأ درف لك ئلع لهسلا نم سيل هنإف اذلو
 قلعي نأ هنم اهيف بلط «ء ئربك ةبترو ئمظع ةجرد هملعب كلام مامإلا غلب

 . ( 7555 ) يطويسلل « ءافلخلا خيرات » )١(
 , ( 1”3ا/)(« جابيدلا » ةفإ

 . ( ه6 ) « كلاسلا ليلد » (5
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 . بهذلاب بتكي نأ وأ « عاقبلا عيمج يف ممعي نأ وأ « ةبعكلاب « أطوملا »

 يف هنكلو « هيلإ هرضحيو (« أطوملا » هعمسي نأ هيلإ نيئمؤملا ريمأ بغرو
 هذه نم بستكال . .دصق وأ ضرغ بحاص ناك ولو « عنتما كلذ عيمج

 بلاطم ئلع ةبترلا هذله ءارو نم لصحتلو « هريغ اهب ملحي تاينمأ ةلزنملا

 . كلذ لعفيل نكي مل هنكلو « لايخلا برض نم هريغ دنع يهو

 ذخألا يف رذحلا ديدش ًارذح مامإلا ناك اذنه يفو « بلطلا ةزع : ثلاث

 . حصو تبث ام لك عامس يف صرحلا ديدش ًاصيرحو « خيش لك نع

 نيعبس تكردأ دقل « هنوذخأت نمع اورظناف « نيد ملعلا اذه نإ ) : لوقيو

 - نيطاسألا هذله دنع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لوقي نمم

 تيب ىلع نمتثا ول مهدحأ نإو «٠ ًائيش مهنع تذخأ امف  دجسملا ىلإ راشأو

 . 20( نأشلا اذله لهأ نم اونوكي مل مهنأ الإ « آنيمأ ناكل . .لام

 ء ديعلا تدهش ) : هلوق وهف ؛ صرحلا ليلد امأو ٠ رذحلا ليلد اذله

 ىتح ئلصملا نم تفرصناف «٠ باهش نبا هيف ولخي موي مويلا اذله : تلقف
 . بابلا ىلع نم يرظنا : هتيراجل لوقي هتعمسف «٠ هباب ئلع تسلج
 ءهيلخدأ : لاقف . كلام رقشألا كالوم : لوقت اهّثعمسف . تّرظنف
 : لاق ءال : تلقف « كلزنم ىلإ دعب تفرصنا كارأ ام : لاقق . ثلخدف

 « هيف يل ةجاح ال : تلق «ء معطاف : لاق ء ال : تلق ؟ ًائيش تلكأ له
 . 2”( ًاثيدح رشع ةعبس ينثدحف ٠ ينثدحت :»تلق ؟ ديرت امف : لاق

 لالجإلاو ريدقتلاو مارتحالاو ةبيهلا هباتك بسكأو هيسكأ اذله لكو

 . ماعلاو صاخلا نيب ماظعإلاو

 )١( كرادملا» 5/1276" (.

  « 2220كرادملا «)١/١74 ( « هركذ مدقت دقو .

١1 



 هثيداحأ ددعو « أطوملا ١ ةاور

 يف تاقثلاو ريهاشملا ةمئألاو ةلجألا نم ريثك « أطوملا ١ كلام نع ىور

 . هللا همحر ضايع يضاقلا مهرثكأ ركذ دقو « برغملاو قرشملا

 هنع اوذخأ نمتؤملاو نومأملاو نيمألا هينبو ديشرلا نأ اوركذو

 هنأو « هنع ايورو هنم اعمس امهنأ يداهلاو يدهملا نع ركذ دقو « « أطوملا »

 نم ءالؤه نم رثكأ « ًاطوملا  ةاور نأ ةيرم الو « يدهملل « أطوملا  بتك

 . ''هتاور ريهاشمو هباحصأ ةلمج

 نم ةلمج كلام نع «أطوملا» ىور دقو ) : يوونلا لاقو
 : ريثألا نبا لاق ىتح « هعم روهشم هرمأو يعفاشلا مامإلا مهنم « بهاذملا

 ها ( هخيش ًاكلام نأ فرش يعفاشلا ىفكو هذيملت يعفاشلا نأ فرش ًاكلام ىفك

 وبأ ظفاحلا مهعمجو « رباكألا نم ةلمج كلام نع ئور دقو : تلق

 ةئس ليفوتملا راطعلا بيطخلا صفح نب دلخم نب دمحم هللا دبع

 | : مهنم « كلام نع ىور نمم ًاريثك رباكألا نم ركذو ء(اه١)

 . يروثلا نايفسو « يراصنألا ديعس نب ىيحيو « يرهزلا باهش
 مهبترو ضايع يضاقلا مهعمج كلذكو . مهريغ ركذو ء برح نب بيعشو
 . "7فينو مسا ةئم ثالثو فلأ ىلإ مهاهنأو . مجعملا فورح ىلع

 : هنارقأو هخويش نم كلام نع ئور نميف الصف ضايع يضاقلا دقعو

 )١( ١ 84/5؟)« كرادملا بيترت (.

  00هاراقملا بيترت# 27106
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 نب ماشهو « نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبرو « ينايتخسلا بويأ : مهنمو

 . "'"وهريغو « ملسأ نب ديزو « ةورع

 ددع ديدحت يف ءاملعلا فلتخا دق هنإف ..« أطوملا ١ ثيداحأ امأ

 . لاوقأ لع كلام هعضو ام لوأ « أطوملا ١ ثيداحأ

 قيتع لوق اذه لع لديو . ثيدح فالآ ةرشع ناك هنأ : لوألا

 ملف « ثيدح فالآ ةرشع نم وحن ئلع « أطوملا » كلام عضو : يريبزلا

 . .ًاليلق يقب ولو « اذله يقب ىتح هنم طقسيو « ةنس لك هيف رظني لزي
 . ؟”هلك هطقسأل

 . ثيدح فالآ ةعبرأ ناك هنأ : يناثلا

 اهطقسي مل « أطوملا » نم اهطقسأ يتلا ثيداحألا هذله نإ مث : تلق

 ًائيش مدقيو « يقتنيو راتخي ناك امنإو « اهتحص يف حدقت ةلع وأ اهيف فعضل
 نيعماسلا لبقتو سانلا لاوحأو نيدلا ةحلصم يعاريو « ءيش ئلع

 . مهمهفو مهدادعتساو ٠

 : كلام لوق هديؤيو « هللا ءاش نإ باوصلا نيع وه تركذ يذلا اذلهو

 دحأل هئبأ مل ملع يف لاوزلا ىلإ ودغلا نم ةنس ةرشع سمخ زمره نبا تمزال

 اهب تثدح ام ةريثك ثيداحأ باهش نبا نم تذخأ : ًاضيأ هلوقو + سانلا نم
 . ؟"9اهب ثدحأ الو طق

 سانلا ةفاك يديأ يف هراشتنا دعب «أطوملا » ثيداحأ ددع امأو

 عبس هنأ : يسارهلا ايكلإ ركذف « هيف فلتخم ًاضيأ وهف . .هل مهراهظتساو

 . ةكم

 )١( ١ كرادملا بيترت «) ١91/5 ( .

 (؟) ١ كرادملا بيترت ٠) /؟ "7 (.

  )6كرادملا بيترت» «() ١857/1١ (.

١8 



 «أطوملا ١ يفام تيصحأ : « ةنايدلا بتارم » يف مزح نبا لاقو

 ال خل #

 ل



 ( أطوملا ١ يف كلام جهنم

 ؛ روهشم فرشو ةفورعم ةزيم هلاجرو هتايورمو « أطوملا » ثيداحأل

 « صاخ رظن نم صوصخلاب ناديملا اذله يف كلام هب زاتمي امل كلذو

 : نيتلأسم يف هيلع مالكلا مظتني ديرف جهنمو

 . يوارلل ةبسنلاب هجهنم : ىلوألا ةلأسملا

 . يورملل ةبسنلاب هجهنم : ةيناثلا ةلأسملا

 : يوارلل ةبسنلاب هجهنم : ىلوألا ةلأسملا

 « ةدشلا ةياغ كلذ يف ًاديدش ناك ذإ ؟ ةاورلل هئاقتنا ةيفيك ةفرعم : يأ

 . مهتافصب ريبخلا مهلاوحأل فرعتملا رايتخا مهنع يوري نيذلا لاجرلا راتخي

 نبا لاقف « عيمجلا هل دهشو كلذب رهتشا « مهتيلهأب ملاعلا « مهدقنب ريصبلا
 ًاداقتنا مهدشأو ملعلا ذوذشل كرت سانلا دشأ نم كلام نإ ) : ربلا دبع

 . ( ًامامإ راص كلذلف ًاظفح مهنقتأو ًافلكت مهلقأو لاجرلل
 . ( ءاملعلاو لاجرلل هداقتنا دشأ ناك ام « اكلام هللا محر ) : ةنيبع نبا لاقو

 . 0'2( كلذ يف كلام ماقم موقي ًادحأ ملعأ ال ) : ينيدملا نبا لاقو

 اذله يف ةجردلا هذنه غلب دق ًاكلام نأب دهش دق عيمجلا ناك اذإو

 هعضاوم يف هنع لوقنمو « هلعفو هلوق نم مولعم كلذ نإف . .بابلا

 . ةرهتشملا

 )١( ديهمتلا :ةمدقم ١014/ ») "6كرادملا»و ١06/١8 (.
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 : هلوق امأف

 ملعلا اذه نإ ) : لوقي اكلام تعمس : لاق سيوأ ىبأ نبا ىور دقف

 : 2006 هنوذخأت نمع اورظناف ٠ نيد

 سنأ نب كلام ناك : الاق ةقدص نب دمحمو ٠ ىسيع نب نعم ىورو

 نم ذخؤي ال ؟ مهاوس نمم ذخؤيو « ةعبرأ نم ملعلا ذخؤي ال ) : لوقي

 بذكي باذك نم الو « هتعدب ىلإ وعدي ىوه بحاص نم ذدخؤي الو « هيفس
 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح ىلع مهتي ال ناك نإو سانلا ثيداحأ يف
 لمحيام فرعي ال ناك اذإ ةدابعو حالصو لضف هل خيش نم الو . ملسو

 . 290( هب ثدحي امو

 : هلعف امأو

 ةنيدملا لهأ نم ةعامج تكردأ ) : لاقف « هسفنب كلذ نع ربخأ دقف
 . اوناكو ء ملعلا مهنع ذخؤي نممل مهنإف . ملعلا نم ًائيش مهنع تذخأ ام

 . هملع يف بذكي الو « سانلا ثيداحأ يف اباذك ناك نم مهنمف : ًافانصأ
 نكي ملف « هدنع امب ًالهاج ناك نم مهنمو « هملع ريغ يف هبذكل هتكرتف

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لوقي نمم نيعبس تكردأ دقل ) : ةياور يفو
 هللا ىلص هللا لوسر دجسم لإ راشأو  نيطاسألا هذله دنع ملسو هلآو هيلع

 تيب ىلع نمتئا ول مهدحأ نإو : ًائيش مهنع تذخأ امف  ملسو هلآو هيلع

 نبا انيلع مدقو « نأشلا اذنه لهأ نم اونوكي مل مهنأ الإ « ًانيمأ ناكل . .لام

 . "76 هباب ىلع محدزن انكف باهش

 .( «()5/١"١ كرادملا بيترت » ()

 «١١2(. ءاقتنالا» (؟)

 . ( ١١-١١ ) قباسلا مجرملا (9)
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 طورش ركذب ةدودرملاو ةلوبقملا ةياورلا نوناق كلام عضو دقو : تلق

 ذخؤي ال ) :  مدقت امك  لاقف « مهنع ئوري نأ نوقحتسي نيذلا لاجرلا

 . خلإ ( . . .مهاوس نمم ذخؤيو « ةعبرأ نم ملعلا

 هلوق يف طبضلاو ةلادعلا عومجم يه اهنأو « قيثوتلا تافص ئلعأ نّيبو
 . ( نيعبس تكردأ ) : قباسلا

 ةلادعلا يفكت ال : لوقي هنأكو . طبضلاو ةلادعلا نيب اذهلب قرفف

 ةلادعلا ىف ًالبج ناك ول لجرلا نإو . هدحو طبضلا ىفكي الو . اهدحو

 لبقت ال . .ةلادعلا ىف ًاسلفمو طبضلا ىف ًالبج وأ . طبضلا ىف ًاسلفمو

 اذله نوظحاليو ءاذه لثمب نونتعي اوناك نإ نإؤ هلبق .املعلاو « هتياور

 اذنه ئلع ئنعملا اذله روصي ام مهلوق نم ظفحي مل هنأ الإ ؛ ىنعملا

 . ماقملا اذنه يف مالكلا اذنه ريرحت يف لضفلا هل وهف « ماظنلا

 ةياغلا وه آمازتلا « أطوملا 2 هباتك يف ميوقلا جهنملا اذه كلام مزتلا دقو

 ] . يرحتلاو كسمتلا يف ىربكلا ةياهنلاو ىوصقلا
 يف هبحاص لعجي هراهظإو هب حيرصتلاو ديدشلا مازتلالا اذنه نأ كش الو

 هباتك يف مهنع ىور نيذلا ةاورلا غولبب دهعتملاو لفكتملا نماضلا ةجرد

 . طبضلاو ةلادعلا يف ةيلاع ةجرد

 يف هتيأر له : لاقف « لجر نع سنأ نب كلام تلأس : رمع نب رشب لاق

 ظ . 27 يبتك يف هتيأرل ةقث ناكول : لاق « ال : تلق ؟ يبتك

 ًاضيفتسم ًارمأ حبصأ تح كلام نع مازتلالاو يرحتلا اذله رهتشاو

 « ريدقتلا قح هوردقف « ةفرعملا لك نأشلا اذنه ةمئأ هفرع . ًامولعم

 )١( ءاقتنالا»  6)لا١ا (.
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 . ليدعتلاو حرجلا سيياقمل ًادنتسم هولعجو « رابتعالا مامت هوربتعاو

 اذلهب حرص امك ع هثيلح هب اونزوو يوارلا لوبق وأ در يف هيلع اودمتعاو

1 



 : يورملل ةبسنلاب هجهنم : ةيناثلا ةلأسملا

 , اذه هباتك كلام مامإلا اهيلع ىنب يتلا دعاوقلا فرعن نأ : دوصقملاو

 . « أطوملا » هباتك يف هيوري ام لك رايتخا اهساسأ ىلع مت يتلا ةيفيكلاو

 . هعبتا يذلا هجهنمو ؛ هحالطصاو « كلذ ضرع يف هتقيرطو

 انربخي نم لجأو « « أطوملا » هيلع لمتشا ام نايب نم ًالوأ دب الف كلذلو

 هللا لوسر ثيدح هيف ) : هباتك نع لاق ذإ ٠ باتكلا بحاص وه كلذ نع
 : لاق مث (٠ يبأرو نيعباتلاو ةباحصلا لوقو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ىلإ مهتلمج نم جرخأ ملو اندلبب ملعلا لهأ: هيلع تكردأ ام ىلعو )
 , 230( هريغ

 : هيف نأ اذه هلوق دافأو

 كلذ ناك ًادنسم « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح : ًالوأ

 . تاقث لسرم وأ ثيدحلا

 . نيعباتلاو ةباحصلا لوف : ًينا

 ءاملعلا هنع ربعي يذلا وه اذهو « ةنيدملاب ملعلا لهأ هيلع ام : ًاثلاث

 . ةنيدملا لهأ لمعب

 . دعاوقلا هذه ةلمج نع جرخي ال هيأرو

 هجو ىلع لوصألا هذه نم لصأ لك نع ىلاعت هللا ءاش نإ ملكتنسو
 : راصتخالا

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح يف هكلسم : ًالوأ

 الإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح يف هكلسم انل رهظي ال

 )١( ١ كرادملا بيترت «)5/ ”7 ( .
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 . اههريغو عطقتمو لصتم لصتم نم أطوملا ثيداحأ اهيلع ىنب يتلا دعاوقلا ةفرعمب

 لواحأسو « ثيدحلا ءاملع نم هريغ الو وه اهركذي مل دعاوقلا هذهو

 عم « هباتك يف هتقيرط ءارقتساو هعينص عبتت نم اهمظعأو اهرهشأب ماملإلا
 . بابلا اذه يف هئارآو هلاوقأ ةفرعم

 يتأي اميف دعاوقلا هذه رصح نكمي هنأ ىلإ تلصوت دقو
 ١ تباثلا حيحصلا الإ ثيدحلا نم يوري ال هفلؤم ناك ذإ : ةحصلا ١

 الإ ثدحي الو ًاحيحص الإ ثيدحلا نم غّلبي ال كلام ناك ) : ةنيبع نبا لاق
 هحرط . .ثيدحلا يف كش اذإ كلام ناك ) : يعفاشلا لاقو ء ( ةقث نع

 هلك (230 ,

 : اهنم « ةددعتم عضاوم يف ةميظع ةدئاف كلسملا اذهب همازتلا هدافأ دقلو

 . ةرظانملا يف همصخ ةجح عطق : اهنمو « هياتك ةحص

 امل فسوي ايأ نأ يور دقف « ةقيقحلا هذه نم ًائيش ةصقلا هذه انل روصتو

 :  هل لاقو « كلذ نع ديشرلا هاهن . .هسلجم ىف ًاكلام رظاني نأ ديشرلا لأس

 ْ . يندملاو كايإ

 : لوقي كلام لعجف هحتافف ءهل نذأف « ًارارم ةلأسملا هيلع داعأف

 وبأو « ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع رمع نبا نع عفان انثدح )

 نع ةفينح وبأو ء مكحلا نع ةرامع نب نسحلا انثدح ) : لوقي فسوي

 ء بوقعي اي كلهأ كيدأ ام ءاس : كلام هل لاق ؛ رثكأ املف « ( دامح

 ينثدحتو « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع رمع نبا نع عفان نع كُددَحَأ
 . '""ةفينح يبأو ةرامع نب نسحلا نع

 )1١( » كرادملا بيترت «)١/188( .
 .(118/؟)« كرادملا»
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 ةرثكب : لاقف « هثيدح لق كلام : نيعم نبال تلق : متاح يبأ نبا لاقو

 لاجرلل هدقن ةرثك ببسب همامتو طبضلا ةوق نع ةرابع يه زييمتلا ةرثكو

 . هريغ نع حلاصلا ربخ زيمي ثيحب

 : هئطوم » يف مامإلا همزتلا يذلا ديحولا طرشلا يه ةحصلا تسيلو -؟

 يف هعينصل ربدتملا ثحابلا امهسملي نيمهم نيطرش كانه نإ لب ؛ بسحف

 : نيفصوب زاتمت أطوملا ثيداحأ نأ ىري ذإ ؛ هباتك

 كلذب حرص دقو « بيرغ ثيدح هيف سيلف « ةبارغلا نم اهولخخ : لوألا

 . 2""رفن بيرغلا نم : لاقف « بئارغب انثدحي ًانالف نإ : هل ليق امل

 : هل ليق نإو « هكرت . . كريغ دنع ثيدحلا اذه سيل : هل ليق اذإ ناكو

 . "”هكرت . .عدبلا لهأ هب جتحي امم اذه

 تدتشا اذهلو ٠ سانلا عقاوب اهطابتراو « ةيلمعلا ةايحلاب اهتلص : يناثلا

 « أطوملا ١ ذخأل مهتاجرد عونتو مهتاقبط فلتخم ىلع سانلا ةيغر

 ْ . هيلإ مهتجاح تمظعو ء« هتاياورو

 هنع ىور امك  ديدجلا كلسملاو ديرفلا جهنملا اذهب حرص دقو

 2:  ءاملعلا

 ةريثك ثيداحأ باهش نبا نم تعمس : كلام لاق ) : بهو نبا لاقف أ

 : لاق ؟ مل : هل تلقف : يورفلا لاق ء اهب ثدحأ الو « طق اهب تثدح ام
 . 299( لمعلا اهيلع سيل

 )١( كرادملا) ©«()١882/5 (.

 كرادملا» (؟) «()١/١89(.

 كرادملا» (؟) «6()١/١89(.

 كرادملا» (غ) ٠()١5/١85(.

١ / 



 « ال : لاق ء اذك ثيدحب ىنثدح : هل تلق ) : يدرواردلا لاقو ب

 ًادحأ تثدح تنك ولو .« قدص : لاق « كنع هيوري نايفس نإ : هل تلق

 , 20( كاذب هبحاص سيلو « هيلع سيل اندلبب لمعلا نإ « هب كتثدحل

 كدنع تسيل ثيداحأ ةنيبع نبا دنع : كلامل ليق ) : ىعفاشلا لاقو - ت

 . 20( قمحأ نذإ ىنإ . .تعمس ام لكب سانلا ثدحأ اذإ : لاقف ؟

 اهوأرو اهوسملو مهسفنأب ةقيقحلا هذه هناوخإو هباحصأ كردأو - ث

 . مهنيعأب
 ىه اذإف « هبتك انجرخأف هلزنم انلخد ؛ ًاكلام انفد امل : كلام نبا لاق

 قيدانص هدنعو « ىألم اهنوطبو اهروهظ باهش نبا ثيدح نم قيدانص عبس
 : نولوقيو :نوعديو نوأرقي سانلا لعجف « ةنيدملا لهأ ثيدح نم

 تركاذ كانيأر امف ليوطلا رهدلا كانسلاج دقل « هللا دبع ابأ اي هللا كمحر
 . "”هانأرق امم ءيشب

 - سايقملاو يقيقحلا رايعملا نإ : لوقن نأ حصي هنإف : اذه ررقت اذإو

 هبلطتت اممو مهتجاح نم سانلل حلصألا رابتعا وه أطوملا ثيداحأل ىلصألا

 . باتكلا ماق رابتعالا اذه ىلعو « مهحلاصم

 ةتباش ريغ اهلك مهلزاونو مهعئاقوو سانلا حلاصم نأ كش الو
 ىفو , دايعلاو دالبلا ةلاح بسحب ريغتو ددجت يف يه لب « ةرقتسم الو

 ةاتاعم ىلإ جاتحت اهنأ الإ . فالخ الب ةربتعم ةبقنمو ةدومحم ةزيم اهتاعارم

 عمتجملاب كاكتحالا مئاد نوكي نأ يغبني كلذل يدصتملا نأل ؛ ةديدش ةقدو
 ةعجارملاو رظنلل ًادعتسم نوكي نأو « هلاوحأ روطتب ةمات ةفرعم اذ « هب ًالصتم

 )١( كرادملا) ؟٠)6/1١مم١ا1(.

 كرادملا» (؟) «1١02/مما(.

 )9( كرادملا» «؟26)١85/1١0(.
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 . رابتعالا ىوتسم يف هلعجيل كلسملا اذه هيف مزتلا يذلا هباتكل امئاد

 فذحلاو ةدايزلاو ليدبتلاو رييغتلا ةرثك ةزيملا هذه جئاتن نم ناك كلذلو

 . سايقملا اذه بسحب ؛ أطوملا » يف

 فالآ ةرشع نم وحن ىلع « أطوملا » كلام عضو : يرييزلا قيتع لاق

 يقب ولو ء اذه يقب ىتح هنم طقسيو ةنس لك هيف رظني لزي ملف «٠ ثيدح
 . هلك هطقسأل . .اليلق

 فالآ ةعبرأ هيفو « أطوملا ١ كلام عضو دقل : لالب نب ناميلس لاق

 ًاماع ًاماع اهصلخي ١ فينو ثيدح فلأ يهو تامق  رثكأ لاق وأ - ثيدح

 . '”نيدلا يف لئثمأو نيملسملل حلصأ هنأ ىري ام ردقب

 : نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأ نم هيوري اميف هكلسم : ًايناث

 ىلع لمتشي وهو « هباتك كلام هيلع ىنب يذلا يناثلا لصألا وه اذهو

 مث « ةباحصلا رئاس ىواتف مث ء هلمعو رمع نبا ىواتف مث ٠ رمع اياضق
 يبأو ٠ ةملس يبأو « بيسملا نب ديعس : لثم ؛ ةنيدملا ءاهقف ىواتف

 نب ركب يبأو « ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب
 اذكه « مهريغو « ةفيلخلا زيزعلا دبع نب رمعو « مزح نب ورمع نب دمحم
 . اهلضفو اهتجرد بسحب اهبيترت

 : ةنيدملا لهأ لمع نم هيوري اميف هكلسم : ًاثلا

 ىلعو ) : « أطوملا » تايوتحم نع هثيدح ىف هلوقب هيلإ راشأ يذلا وهو

 . ( اندلبب ملعلا لهأ هيلع تكردأ ام

 ءاج اذإ : لاق هنأ كلام نع يور ) : « هتامدقم ١ يف دشر نبا لاق

 )١( كرادملا» ٠)؟/*7(.
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 ركب ابأ نأ انغلبو ء ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع نافلتخم ناثيدح
 اميف قحلا نأ ىلع ةلالد كلذ يف ناك . .رخآلا اكرتو امهدحأب المع رمعو
 . (!2١ هب المع

 . ةربتعملا لوصألا نم ًالصأ هربتعيو ةريبك ةميق لمعلل مامإلا عضي اذهبو

 : ةفلتخم ظافلأب كلسملا اذه نع مامإلا ربعيو

 ١- 7اذكو اذك اندنع اهيف فالتخا ال يتلا ةنسلا « .

 ١- 2تعمس ام نسحأ اذنه «© .

 ةنيدملا لهأ هيف فلتخي امم حجرألاو ىوقألا هاريام كلذب هدارمو

 وأ .« يوق سايقل هتقفاوم وأ « هب نيلئاقلا ةرثك : لثم . ىرخأ تارابتعال

 ا . ةنسلاو باتكلا نم جيرخت

 رمألا ١ « « ملعلا لهأ تكردأ اذه ىلع » « ؛ اندلبب وأ اندنع رمألا

 ظ . ©« ملعلا لهأ ضعب تعمس » ؛ هيلع عمتجملا

 هيف ناك ام ) : لاقف ٠ سيوأ ىبأ نبا هاور امك كلذب هدارم نع كلام لئس

 مل ملعلاو هقفلا لهأ لوق نم هيلع عمتجا ام وهف . .« هيلع عمتجملا رمألا ١

 « اندنع هب سانلا لمع ام وهف . .« اندنع رمألا ١ : تلق امو « هيف اوفلتخي

 : هيف تلقام كلذكو « ملاعلاو لهاجلا هفرعو « ماكحألا هب ترجو

 نم هتنسحتسا ءيش وهف :."« ملعلا لهأ ضضعب » : هيف تلق امو « « اندلبب »

 . 9( ءاملعلا لوق

 )١( )«رجوألا » ةمدقمو ء دشر نبال(« تامدقملا» 5" ( .
 .(ال1/5)(« كرادملا» (؟)



 ( أطوملا » ديناسأ ةصالخ

 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيداحأ ىلع أطوملا لمتشا

 . ةنيدملا ءاهقف ئواتفو مهراثآو ةباحصلا لاوقأو

 اهضعبو لصتم اهضعب «٠ هيف ىتلا ةعوفرملا ثيداحألا نأ تملع اذإو

 : عاونألا هذله يف اهرصح نكمي ثيداحألا هذله ديناسأ نأ ملعاف « لسرم

 . ةلصتم ةعوفرم ديناسأ : لوألا

 . ةلسرم ةعوفرم ديناسأ : يناثلا

 . ةباحصلا ىلع ةفوقوم ديناسأ : ثلاثلا

 . ةنيدملا ءاهقف ىلع ةفوقوم ةعوطقم ديناسأ : عبارلا

 نم تبثأ اهنأل ؛ اهيف شاقن الو مالك الف ةلصتملا ةعوفرملا ديناسألا امأف

 هذهف ..ةلسرملا ةعوفرملا ديناسألا امأو « لاجرلا نم فظنأو لابجلا

 . درو ذخأو مالك اهيف ءاملعلل

 لوبق وه : نيثدحملا نم بهذملا وققحم هيلع يذلا باوصلا نكلو
 . تاغالبلاو ليسارملا نم « أطوملا » يف ام

 نم عونلا اذه ةمدخب  هدعب نمو ربلا دبع نباك  ءاملعلا ماق دقو

 . اهنع ثحبلاو . اهلصوو ثيداحألا

 ةعوطقملا امأو « فوقوملا مكح اهل هذهف . .ةلصتملا تافوقوملا امأو

 ةلخادو . لسرملا لبقي نم دنع ةلوبقم هذهف . .ةئيدملا ءاهقف ىلع ةفوقوملا

 . هترئاد يف



 ةنيدملا لهأ لمعو « أطوملا »

 اهلّصأ ىتلا ةرهتشملا لوصألاو ةربتعملا رداصملا نم ةنيذملا لهأ لمع

 . هيهذم لئاسم نم ريثك ءانب يف اهيلع دمتعاو « هللا همحر كلام مامإلا

 نأ الإ « هبهذم اهيلع ىنب يتلا لوصألا هذه نايبب حرصي مل نإو وهو
 رودت يتلا لئالدلا كلاسمو لئاسملا عورفل مهعبتتو مهثحبب بهذملا ءاهقف

 « هجهنمو كلام ةقيرط نم اهوجرختساو . لوصألا هذه اوطبنتسا . .اهيلع

 ْ . ةنيدملا لهأ لمع : وه لوصألا هذه نم انمهي يذلاو

 - عيمجلا دنع تبث ام وه ؛ ًالصأ لمعلا رابتعا يف اذه مهطابنتسا عزنمو

 . ىري الو « ةجح ةنيدملا لهأ لمع ىري ًاكلام مامإلا نأ نم  حضاو رمأ اذهو

 نب ثيللا مامإلا ىلإ هتلاسر نم رهاظ وه امك « هريغب يتفيو هفلاخي نأ دحأل
 .٠ هللا همحر دعس
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 ةنيدملا لهأ لمعل ةيملعلا ةميقلا

 يذلا حيحصلا رايعملا وه لب « ملعلا ةقيقحل ةيقيبطتلا ةروصلا وه لمعلا

 رثأت لصحي هقدص رادقمب ذإ ؛ سفنلا يف هقدص ىدمو ملعلا ةميق هب فرعت

 ةنيدملا لهأ لمعف « لمعلا ةروص كلذ نع لصحتو هيلع عبطنتف « هب سفنلا

 ةنيدملا لهأ ملع لضفو « كاذل تبثي اذهل تبثي امو « مهملع نم ةروص وه
 . ةفورعم مههقفو مهتياورو مهملعب سانلا ةقثو ٠ روهشم

 ؛ نئادملا لهأ بهاذم حصأ ةنيدملا لهأ بهذم ناك ) : ةيميت نبا لوقي

 رئاس نم رثكأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رثأب نوسأتي اوناك مهنإف

 ةيوبنلا ةنسلاب ملعلا يف مهنود راصمألا لهأ نم مهريغ ناكو « راصمألا

 . (2١0 اهعابتاو

 ىلع ةنيدملا لهأ تيأر اذإ ) : هنع هللا ىضر تباث نب ديز لوقيو

 ْ . ( ةنسلا هنأ ملعاف . .ءيش

 اودر ةنتف تعقو اذإ سانلا نأ ول ) : امهنع هللا يضر رمع نبا لوقيو

 . 20( رمالا حلص . .ءيش ىلع اوعمتجا اذإف ةنيدملا لهأ ىلإ هيف رمألا

 امأف ) : لاقف « ىندملا لمعلاب ةقثلا هذه ببس ةيميت نبا نيب دقو

  ةتبلأ ةرهاظ ةعدب ةيوبنلا ةئيدملاب اهيف نكي ملف . .ةلضفملا ةثالثلا راصعألا

 ء راصمألا رئاس نم جرخ امك ةتبلأ نيدلا لوصأ يف ةعدب اهنم جرخ الو

 )١( ١ ةنيدملا لهأ بهذم لوصأ ةحص «) ٠١ ( .

 كرادملا بيترت» (؟0) ١026/8" (.
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 رمضم وه نم اهب ناك نإو « عدبلا هذه روهظ نم ةميلس ةنيدملا تناكف
 « مهريغو ةيردقلا نم موق اهب ناك ذإ ؛ ًامومذم ًاناهم مهدنع ناكف . . كلذل

 . ةفوكلاب ءاجرإلاو عيشتلا فالخب « نيروهقم نيمومذم اوناك نكلو
 . 20( ًارهاظ ناك هنإف ؛ ماشلاب بصنلاو « ةرصبلاب كاسنلا عدبو لازتعالاو

 - كلام لبق نم  ةقبطلا هذه يف نمو نوعباتلاو ةباحصلا دمتعا كلذل
 . ماكحألا نم ريثك يف هب اولدتساو « ةنيدملا لهأ لمع ىلع

 نب هللا دبعو « ””تباث نب ديزو « ''”ءادردلا وبأ كلذب حرص امك
 ( 2. - 2 0 قددرا ظ -. .

 , 220 رييزلا نب ةورعو ء *”رمع نب هللا دبعو ؛ ةدجلا ثيروت يف دوعسم

 نب نمحرلا دبع نب ركب وبأو 0 (*! دمحم نب مساقلاو 0 (””راسي نب ناميلسو

 ىف باهش نباو « (1)ةعببر نب رماع نب هللا ديعو ؛« (ة”ءاشه نب ثراحلا

 دمحم نب ركب يبأ نب دمحمو « هريغو « أطوملا » يف ةروهشم ةريثك نطاوم

 نب دمحمو « ”2١ ناوكذ نب هللا دبع دانزلا وبأو ٠ 27مزح نب ورمع نب

 ) « )1١ةنيدملا لهأ بهذم لوصأ ةحص «5117١ ( .

 (؟5) ١ كرادملا بيترت «() ١/55 (.

 .( 8/1١16" كرادملا بيترت » (5)

 . ( 507١ )16 روصنم نب ديعس ننس » (4)

 .( ©«()8/١“" كرادملا بيثرت » (0)

 ) )5»المحلى«()01١/١١(.

 .( 5/٠١ )6 ىلحملا و.( 4178/5« أطوملا» (0
 .(76ا/١٠)« ىلحملا» (8)
 . ( 216/0 «١ ىقهيبلا نئس و «( هالال/؟)«أطوملا» (9)

 0000 0 10877/1١(6 )6 يقهيبلا نتس» )5١(
 )١١( ١ كرادملا بيترت «(١02/125 (.

 )١١( ١المدونة «)/51١6(.
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 06 ؟0

 يأرلا ةعيبرو ٠ '"”ديعس نب ىيحيو « "”يلفونلا نمحرلا دبع

 قبس دق هنأ عم « هريغ نود هيلإ بسن ىتح ةنيدملا لهأ لمع ىلع دامتعالا
 . هيلإ

 )١١( ١المدونة «()؟١١7/9(.

 ) )0ىلحملا» ء(8946/؟)«ةنودملا» «()94/*١7؟1(.

  )0كرادملا بيترت» «١0/55 (.



 ةيملعلا ةنيدملا لهأ لمع ةقيقح

 رصع يف نيعباتلاو ةباحصلا ءاهقف عمجم ةرونملا ةنيدملا تناك ١
 برطضملا يسايسلا عضولل ناك دقو . يومألا رصعلاو نيدشارلا ءافلخلا

 هللا ىلص لوسرلا راوجب ةايحلل ًاراثيإ ةنيدملا ةمزالم ىلع اوصرحف « ءاهقفلا

 . 0"2نتفلا هذه نع ًادعبو « ملسو هلآو هيلع

 مالسإلا يف مهنم قبسلا يوذ اصوصخو ةباحصلا نم ًاريثك ىقبتسا هنأل

 . يف هتامهم ىلع هل ًانوع اونوكي نأ يف ةبغرو « مهيلع ًاصرح ؛ '''هلوح
 ًاداشرتساو . مهصالخإ ىلع ًادامتعاو « مهملعب ةناعتساو « ةمألا ةسايس

 رمع دعب مهضعب قرفت ىتح ةنيدملاب ءالؤه ملع يقبف ٠ مهتروشمو مهئارأب
 . راصمألا يف

 دهشو « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مظعألا عرشملا مهنم ريثك مزال دقو
 اوفقوو « ننسلا ترقتساو ماكحألا اهيف تررقت يتلا هتايح نم ةريخألا ةرتفلا

 ملعلا تبثو « خسانلا نم خوسنملا مهل رهظو « هئاضقو هتاعيرشت رخآ ىلع
 يف نودم نآرقلاو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يفوتف ٠ خسارلا
 ةنسلاو « هتايآ نم ءيش مهنع بغي مل « مهرودص يف ظوفحم ٠ مهفئاحص

 . ( ١١7 )« يمالسإلا هقفلا خيرات يف ةماع ةرظن )١( ١

 عيرشتلا خيرات هو « ( 55) نيدلا فرش ميظعلا دبعل « يمالسإلا عيرشتلا خيرات )( ١
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 يف اهنوقبطي « مهنيب ةرشتنم « مهنيعأ نيب ةرهاظ « مهرودص ىف ةئوثبم
 هللا ىلص يبنلا نع اهوقلت امك « مهنم عمج روضحب مهتالماعمو مهتادابع

 . ملسو هلآو هيلع

 ءرمعو « ركب يبأك «٠ ىوتفلاب نيروهشملا ءاهقفلا نم اهيف ناكو

 ةطاحإو ملعو هقف اهايإ مهأّوب ىربك ةناكم هل نم « َنأو « ديزو « يلعو
 رفوتت مل كرادمو « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلا ةيضقأبو ةنسلاب

 مهلاغتشا يف ًاضيأ ريبكلا لضفلا ةنيدملا يف ةفالخلا دوجول ناكو -4

 ءافلخلا ىلع درت تناك ذإ ؛ ةعجارملاو ايتفلاو ةياورلاو ثحبلاو رظنلاب
 بلطتت يتلا تاموصخلا مهيلإ عفرتو .٠ ثادحأ نم ددجتي اميف ىواتفلا

 هللا ىلص لوسرلا نم اهنأشب هوملع امع ةباحصلا نوتفتسيف « اهيف ًاماكحأ

 نيب كلذ رشتنيو « اهمكح يف هوعمس ام ةباحصلا يوريف « ملسو هلآو هيلع

 , "”سوجملا ةيزجو « ١2)ةدجلا ةلأسم يف لصح امك « ةنيدملا لهأ رئاس

 : ينعي ؛ ةأرملا صالمإو « ؟؟2اهجوز اهنع ىفوتملا ةدعو ؛ ("”جحلا ةعتمو

 ., '*2طقسلا

 اوثروف « ةنيدملا لهأ نم نوعباتلا ذخأ ةلجألا ةمثألا ءالؤه نعو

 « مهنئنس 7 يف مهلك « هجام نباو « يذمرتلاو « دواد وبأو « أطوملا ١ ىف كلام اهاور 00(

 . ةدجلا ثاريم : باب ( ضئارفلا باتك ) يف

 . سوجملاو باتكلا لهأ ةيزج : بأب ( ةاكزلا باتك )4 أطوملا» 22

 ' ملسم حيحص و « قلحلا لبق حبذلا : باب ( جحلا باتك ) « يراخبلا حيحص » ةرفإ

 . ( جحلا ) « أطوملا يف كلامو « مارحإلا نم للحتلا خسن : باب ( جحلا باتك )

 مهلك « يئاسنلاو « ؛ حيحصلا : يف ملسمو . ( 4658 ) « أطوملا : يف كلام اهاور 60

 . اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع : باب ( قالطلا باتك ) يف

 . ( ١56 ) يرضخلل « عيرشتلا خيرات » )0(
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 . ةعبسلا ءاهقفلاو نوعباتلا رابك مهرهشأو « مهراثآ اوفتقاو « مهملع

 يتلا ةيهقفلا ةنيدملا ةسردم حرص ِءاني يف ربكألا رثألا ءالؤه لكل ناكف

 هقفلا اهنضتحا « ةميظع ةورث ةيملعلا مهدوهج تفلخو « مهيلإ تبسن
 ىلع ًازربمو « هريغ نع ًازيمتم ًالقتسم ًانايك نوكي نأ اهب عاطتساو « يندملا
 « زاجحلا ملع ىلإ راصمألا لهأ جايتحا هلضفل دهشي :راصمألا لهأ هقف

 ساتلا مامتهاو « ىرخألا راصمألل فرعي مل امب « هبلط يفو هيلإ مهتلحرو
 نيب ملعلا لهأل قوفتلل ًارايعم هنوكو « مههقفب ةقئافلا مهتيانعو ريبكلا
 . مهملع نم هنوذخأي ام ردقب نولضافتي ةنيدملا لهأ ريغ ناك دقف ؛ سانلا

 لزي مل ) : ةكم لهأ نم امهريغو « رانيد نب ورمعو « دهاجم لوقي امك
 عجر املف ؛' ةئيدملا ىلإ حابر يبأ نب ءاطع جرخ نيح ًارظانتم اهباشتم اننأش
 عجر امل هنأ : نسحلا نب دمحم نع ءاج امكو « ؟" انيلع هلضف نابتسا انيلإ
 هلزنم هيلع ألتما كلام نع مهثدح اذإ ناكف . .سانلا هيلع لبقأو هدالب ىلإ
 ظ . "”سانلا نم ليلقلا الإ هبجي مل كلام ريغ نع مهثدح اذإو

 « تتاف ام ةصرف ريبكلا ىملعلا زنكلاو « ةميظعلا ةيهقفلا ةورثلا هذه ىفو

  ملعلا ىلع صيرحلا « بلطلا يف دجملا وهو « ًاكلام توفت نأ يغبني الو
 . مهملعو اهلهأو ةنيدملا ةبحم يف ينافتملا « ةيملعلا ةورثلا كلتل دهاشملا
 تلصو سانلا ضعب اهاري ةجرد هلك كلذل هريدقتو هميظعتو همارتحا غولب عم
 . ةغلابملا دح

 دعاوق ءانب ىف اهيلع دمتعاو « ةدافتسالا لك ةسردملا هذه نم دافتساف
 , اهرحب يف صاغو « لالدتسالاو داهتجالا يف هجهانم سيسأتو « هبهذم

 )١( ١ كرادملا بيترت «) 1١/١ ( .

 دادغب خيرات » (؟) « ) ١7/5 ( .
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 طبضو « اهدراوش ديقو « اهرايخ ىقتناو « اهررد طقتلاو « اهروغ ربسو

 . اهدئارف ررحو « اهدئاوق

 نع نييندملا ثيدح يف سانلا تبثأ ) : يولهدلا لوقي امك ناكو

 اياضقب مهملعأو « ًادانسإ مهقثوأو ؛ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هبو « ةعبسلا ءاهقفلا نم مهباحصأو ةشئاعو رمع نب هللا دبع ليواقأو « رمع

 . 21( ىوتفلاو ةياورلا ملع ماق هلاثمأبو

 6 دعا يم

 )١( فالتخالا بابسأ نايب يف فاصنإلا» « )78( .
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 ةنيدملا لهأ لمع ةيجح

 : نيمسق ىلإ ةنيدملا لهأ لمع مسقني

 لمعلا وهو 2 عورفلاو لوصألا ةمئأ نم ءاملعلا نيب هيلع قفتم مسق ١

 . يلقنلا

 ١ يلالدتسالا لمعلا وهو « هيف فلتخم مسق .

 : يلقنلا لمعلا : لوألا مسقلا
 ء اهب رمتسملا رهاظلا لمعلا رهتشاو « ةنيدملاب تفرع ةيوبن نئس

 هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نمز نع ًاضيفتسم ًالقن اهلقنب ةنيدملا لهأ صتخاف
 اهراهشإو اهزاربإ ةليضف ننسلا هذهل هيلع قفتملا تباثلا مهلقنل ناكف « ملسو
 . اهقيرطب لماكلا فوقولاو « اهدنسب ماتلا اضرلاو « اهتحصل نانئمطالاو

 انرمأ يتلا ننسلا هذه ىلع وه امنإ دانتسالاو جاجتحالاو دامتعالاف
 ًادرجم ًالمع ناك ول ذإ ؛ ًالمع هنوك ثيح نم لمعلا ىلإ ال « اهيلإ عوجرلاب
 ةيلهأ تاداع درجم نوكي امنإو « ًالوبقم ًالمع نكي مل . . تارابتعالا هذه نم
 . ةميقلا هذه اهل تسيل يتلا سانلا تاداع نم اهريغك

 اذه عاونأ هللا همحر ضايع يضاقلا نيب دقو ٠ يلقنلا لمعلاب ىمسي اذهو
 . ىفكو ىفشف « ماتلا ليصفتلاب مسقلا

 : مسقلا اذه مكح

 مزلي ةجحو « هيلع قفتم هعاونأب مسقلا اذهو ) : ضايع يضاقلا لاق
 ققحم لقنلا اذه نإف ؛ سايق وأ دحاو ربخ نم هفلاخ ام كرتيو « هيلإ ريصملا
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 اذه ىلإو « نونظلا ةبلغ هبجوت امل كرتي الف « يعطقلا ملعلل بجوم مولعم

 ةنيدملا لهأ نم هريغو ًاكلام رظان نمم نيفلاخملا نم هريغو فسوي وبأ عجر

 ىلع بجيو « هققحتو لقنلا دهاش نيح ؛ عاصلاو دملاو فاقوألا ةلأسم يف

 . 7( اذهب ةجحلا ركني ال نأ فصنملا

 . 2”( ءاملعلا قافتاب ةجح وهو ) : مسقلا اذه نع ةيميت نبا لاقو

 كلذو « عازن الب مهدنع ةجح اذهف . .امهباحصأو دمحأو يعفاشلا امأ

 . هباحصأو ةفينح يبأ بهذم

 نوكي نأ لمع قحأو ) : لمعلا نم مسقلا اذه نع ميقلا نبا لاقو

 ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نمز يف ناك يذلا ميدقلا لمعلا ؛ ةجح

 ةنسو اهعابتا بجي ةجح لمعلا اذهو « نيدشارلا ءافلخلا نمزو هباحصأو

 « هنيع هب ترق . . كلذي ملاعلا رفظ اذإو « نيعلاو سأرلا ىلع لوبقلاب ةاقلت

 . 0( هسفن هيلإ تنأمطاو

 : يلالدتسالا لمعلا : يناثلا مسقلا .

 . رخأتملا لمعلاو ؛ ميدقلا لمعلا : ناعون وهو

 : ميدقلا لمعلا :-لوألا عونلا
 مهنع هللا يضر ةباحصلاو نيدشارلا ءافلخلا نمز يف ناكام وهو

 . نيعمجأ

 : عونلا اذه مكح

 وه : لاق مهضعب نأو ٠ عونلا اذه يف ءاملعلا ءارآ ضايع يضاقلا لقن

 )١( ١ كرادملا بيترت «0 55-58/1١ (.
 )0( » ةنيدملا لهأ بهذم لوصأ ةحص «) 756 ( .

 ( نيعقوملا مالعإ» «717/5 ( .



 سيل هنإ : لاق مهضعبو . ًاقلطم ةجحب سيل : لاق مهضعبو « ًاقلطم ةجح

 . ٠مهريغ داهتجا ىلع هب حجري نكلو « ةجحب
 . لادجلا لحمو لازنلا كرتعم وه عونلا اذهف

 : رخأتملا لمعلا : يناثلا عونلا

 اذه ىف فالخلاو « ةباحصلاو نيدشارلا ءافلخلا نمز دعب ناك ام وهو
 كلام مامإلا دنع ىتح . ىوقأ هتيجح يف ءاملعلا نيب عازنلاو « دشأ عونلا

 , ةسفنل

 دنع ةجح سيل هنأ : هلصحم ديج مالكب ةيميت نبا هنع ملكت دقو
 يضاقلا نع لقنو « ًاديدش ًافالتخا هيف كلام باحصأ فلتخاو « روهمجلا
 .:؟59كلام باحصأ نم نيققحملا دنع ةجح سيل هنأ : باهولا دبع

 اهميدقت بجي ةجح وه لوقنملا رمتسملا لمعلا نأ : لصاحلاو
 . هليصفت مدقت دقو « ءاملعلا نيب هيف فلتخم كلذ ريغو « اهيلإ عوجرلاو

 ظ . هنايبو

 ا ##

 )١( ١ترتيب كرادملا ١٠/+5-82١(.

 ؟ا/)« ةنيدملا لهأ بهذم لوصأ ةحص » (؟) ( .
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 لوصألا بتك نيب « أطوملا » ةبتر

 ءانثو ٠ هفرشو « هتلالجو « باتكلا اذه لضف يف ءاملعلا فلتخي ال

 عفرو « هتاياور ىلع هدعب ثيدحلا بتك باحصأ دامتعاو « هيلع سانلا

 « ًادنسم ناك اذإ هريغ ىلع هقيرط نم يذلا ثيدحلا ميدقتو « هيلإ مهديناسأ

 يبأ نئس »و « نيحيحصلا هك ؛ ةفورعملا ةنسلا بتك عبتت نمل كلذ رهظيو

 تبثي ام ىريو ؛ 6 يمرادلا »و « يئاسنلا ننس او « يذمرتلا نئس »و « دواد

 نم بيبللا كاردإ نع بيغي ال ام ىلع فقيو « هتحص ديؤيو ؛« مالكلا اذه

 . هب ءانتعالا هوجو

 : ةتسلا لوصألا بتكو ؛ أطوملا »

 دقو ؟ ةتسلا لوصألا بتك نم ربتعي له ؛ ؛ أطوملا ١ يف ءاملعلا فلتخا

 : نامسق كلذ يف مهنأ : مهلاوقأ عبتت دعب يل رهظ

 . ةتسلا لوصألا بتك يف « أطوملا  نودعي ال مسقف

 . لوصألا بتك يف هنودعي مسقو

 لبق هنولعجي مهضعبف « اهنيب هتجرد نبيعت يف ةفلتخم ءارآ مهلو

 دعب هنولعجي مهضعيو «امهدعب هنولعجي مهضعبو « « نيحيحصلا »

 . (”2١ يئاسنلا » لبقو « يذمرتلا »

 لضفلا وبأ ظفاحلا : مهنم « ريثكف لوصألا بتك يف هدعي مل نم امأف

 ةمدقمو 2( )1541/1١ « نوئظلا فشك و ء(١1/١91) « يوارلا بيردت » رظنا ١(

 .(”؟)« كلاسملازجوأ»
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 هيف عمج يذلا هباتك يف اذه ىلع ىرجو  "''يسدقملا رهاط نب دمحم
 , ؟”يمزاحلا ىسوم نب دمحم ركب وبأ ظفاحلاو 2 ”"9ةتسلا بتكلا فارطأ
 دمحم يبأ نب يلع مساقلا وبأ ظفاحلاو ء' ؛”يسدقملا ينغلا دبع ظفاحلاو
 فارشإلا » هباتك ىف اذه ىلع ىرجو « ركاسع نباب ريهشلا ىقشمدلا نسحلا

 بتكلا ىلع ًارصتقم يسدقملا لمع هيف بقعت يذلا «  فارطألا ةفرعم ىلع
 نب فسوي نيدلا لامج ظفاحلاو « 6*2 نيحيحصلا نود ةعبرألا
 . 20( فارطألا ةفرعم يف فارشإلا ةفحت » هباتك يف يزملا نمحرلا دبع

 نيب « أطوملا »ل ظافحلا كئلوأ لعج مدع نع "ع املعلا نم ريثك رذتعيو
 أل كلذ سميلو « لق مال هن ثياحأ جاستال كلذ ذب ؛ ةتسلا لوصألا

 . مهدنع حيحص ريغ

 ؛ ؛ ًأطوملا ١ ةحص يف لداجي نم دنع ىتح ٠ . حيحص مالك اذهو : تلق
 لاق امك ةحيحص اهلك تسيل هذه ةتسلا لوصألا نأ ىلع اوقفتا مهنأل كلذو
 . يقارعلا ظفاحلا

 «)ىيرَص المات ىتأ دقف احيحصلا َقلطَأ اهيلع ْنَمو
 ةيضقب هل ةلص ال ةتسلا لوصألا نم « أطوملا ١ لعج مدع نأ تبث اذهبو

 . اهنم ةجرد هنم لقأ وه ام مهلعجل ؛ هتحص يف فالتخالا

 )١( ١ ؟ ) رهاط نبال « ةتسلا ةمئألا طورش ( .

 . «)١48( يذرحألا ةفحت  ةمدقم (؟)

 )9(  ىمزاحلل « ةسمخلا ةمئألا طورش ) 4 ( .
 . يكملا مرحلا ةبتكمب طخ . يسدقملل ؛ لامكلا » (4)
 .( «١١5 يذوحألا ةفحت 2 ةمدقم (6)

 . (”) « قارطألا ةفرعمب فارشألا ةفحت )5( ١
 . ( 5 ) يمزاحلل « ةسمخلا ةمئألا طورش ٠ ىلع هقيلعت يف هللا همحر يرثوكلا مهنمو 4

 . ( 81/١ ) يقارعلا ةيفلأ حرش « ثيغملا حتف )4( ١
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 اذه نمز لبق وهف « مهخويشو مهنمز يف مهعم كرتشي ال هنأل ؛ نوكي نأ

 نم لوألا فصنلا يف وه ذإ ؛ مهنمز ريغ هنمزف . .أطوملا امأ ء اهباحصأ

 . ثلاثلا نرقلا فصتنم دعب يهو «٠ يرجهلا ىناثلا نرقلا

 بتكلا باحصأ خويش امأ ٠ مهعابتأ رابكو نيعباتلا نم هبحاص خويشو
 . لزنأو نيعباتلا عابتأ عابتأ نمف . .ةتسلا

 ررغلا ةلدابعلا مه ريبزلا نباو رمعو ورمعو سايع ءانبأ

 لبق تام هنأل امنإو ؛ مهلثم سيل هنوكل ال « دوعسم نبا مهنم سيلو

 نسحلا وبأ ظفاحلاف . .ةتسلا لوصألا بتك نمض نم هلعج نم امأو

 . « لوسرلا ثيداحأ نم لوصألا عماج  هباتك يف ريثألا نبا تاداعسلا وبأ

 . « لوصألا عماج ىلإ لوصولا ريسيت »

 ؛ اهسداس هلعج ةتسلا لوصألا بتك نمض هدع نم نأ ظحالن نأ ىغبنيو

 ةسمخلا امأ « ةعومجملا هذه ىف سداسلا نييعت ىف اوفلتخا ءاملعلا نأل

 ( ؟ دواد يبأ نئس »و . 4 ملسم حيحص »و . « يراخبلا حيحص » : يهو

 نباك  مهضعبف « اهيلع قفتمف . .2« يئاسنلا ننس »و « « يذمرتلا ننس »و

 نبا نئس » وه سداسلا لعج  ينغلا دبع ظفاحلاو « يسدقملا رهاط

 ٠ يئالعلاك - مهضعبو « هقفلا باوبأ يف عفنلا نم اهيف ام ةرثكل ؛ « هجام
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 « هنم ةحص رثكأ هنأل ؛ « ىمرادلا دنسم » وه سداسلا لعج رجح نباو
 يمس ًابلاغ ةدنسم هثيداحأ نوكلو ؛ « نئسلا هك باوبألا ىلع آبترم ناكو
 . 20( أطوملا » وه سداسلا لعج  انركذ نم لثم  مهضعبو « ًادنسم

 : ةنسلا بتك نيب هتجرد

 ةقبطلا يف هنإف  حالطصالا كلذل رظن ريغ نم  ةنسلا بتك نيب هتجرد امأ
 ىف ةفنصملا بتكلا ) : « نونظلا فشك ١ يف لاق « ايلعلا ةجردلاو ىلوألا
 نأ ىلع اوقبطأ دق فلخلاو فلسلا نأ الإ « ىصحت نأ نم رثكأ ثيدحلا ملع
 مث . 4 يراخبلا حيحص » ىلاعتو هناحبس هللا باتك دعب بتكلا حصأ
 , . ©)( ةتسلا بتكلا ةيقب مث « « أطوملا ١ مث ء « ملسم حيحص »

 نم يولهدلا زيزعلا دبع هاشلا نع اذه وحن يروفكرابملا خيشلا لقنو
 يناتكلا رفعج نب دمحم ديسلا كلذ ركذو « 0« ةعفانلا ةلاجعلا » هباتك
 . ؟9اضيأ

 ؛ أطوملا ١ اودع روهمجلا نإ ) : يروفنراهسلا ايركز دمحم خيشلا لاقو

 . ©( ثيدحلا بتك تاقبط نم ىلوألا ةقبطلا يف

 ف د

 «زجوألا» ةمدقم ء(1ا/١/4) «بيردتلا» ء(١/5١١) ؛ثيغملا حتف» )١(
(5:). 

 .( 1541/1١16 نونظلا فشك » (0)

 . ( ١٠ال )؟ يذوحألا ةفحت ةمدقم 3 (*)
 . ( "١ )« ةفرطتسملا ةلاسرلا » (4)
 , (]9)« زجرألا ة ةمدقم (4)
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 ( أطوملا ١ لئاضف نع ثدحتي رعشلا

 : ينيجرولا نودعس لوق كلذ نم

 ُبّتكَيَو َتيِدَحْلا يِررَي ْنَمِ ٌلوُقَأ
 امِلاَع ِيَلَخْلا ىَدَل ئعذت ْنَأ َتْبَحا َّنِإ
 اهتوس .ّنسَب ْنأَك ًاراَد 0

 ُهَدْعَبَو اهيِف هللا لوُسَر َتاَمَو 8 لص
 مهيِعبات يِف ٍمْلِعْلا ُلْمَش َقَرْقَو
 ُكِلاَم ساّنلل ِكْبَتلاِب ُهَّصَّلَخَف

 ُهَءاَد ٍةَياَوُرلا حيحْضَتِب ئربأف ٠
 ىَرَي ْنَمِل اطَوُمْلا» وُ خُذ ْمَلْوَلَو
 هتوف َلْبَق « ِكِلاَم اَطَوُم » ْرِداَب
 ذي 2 لك «اطَومْلا هل مَ
 هبيطل ُهْنِم ٌعرْفْلا َباَط ٌلْصألا و

 هباتك دعب هللا دنع ملا َّوُه 2

 اَهِناَيَبب ُهْراَنآ تب رع ُدَعَل
 اوُدَخاََت زاجحلا ٌلْهَأ ه هب اًممَو

 هئئيي « اًطَوُمْلا » ُبْنُج ْنُكَت ْمَل نَمَر

 32 ليلا نم كوتا ديو ام ُدْعَت الق
 رباني هضاب "4# علاه مد حررو ِ
 برقملا ليئرُبج ودغَيَو حوُرَي
 اوُبّدأت ذق ٌهَياَحصَأ هتنُسب

. 

 ُبَهْذَم هيف هَل ْمُهَنِم ٍِءىِرْما ُلكَو

 ُبرْجَأَو َنَجَمْلا يف ٌحيِحَص ُهنِمَو
 َبرَجُم عاود اههيف هس يح متو

 ُبَمَذَي َنِئَأ ىَرَد اَم هاَمَع ِلْيَلب

 ُبَكْرَك ُرْيْعلاَو ُنسْمَّسلا (اًطَوُمْلا» َنِإَف

 ْبّيَط ُلْصَألاَو ُعَرَْلا ُبيِطَي آل ْهْلَو

 برعم ٌقَحْلا ٍقْذصلا َناَسِل هْيفو
 ُبْذَكُم َنيِمَّلاَعْلا يف اهل ّسيلف
 ُْبّيَحُم ٍقاَرِعْلا يف « اَطَوُمْلا » َّنأب
 ('!ْبّيَحُم ْتَْب ٍقيِفْوّتلا نم َكاَدَق

 . ( ال /؟ ) « كرادملا بيترت 2 «( «5١5 جابيدلا » 000

 6ا/ ١



 : يناهبصألا دمحم نب دمحأ رهاط وبأ لاقو

 ٍماَمَس ني ءْيَبادِئتالَم

 ْبِناَجو ُهُمّظَعُي ْنَم بَحاَصو

 : ضايع يضاقلا لاقو

 اهريخف مولعلا بتك تركذ اذإ

 ةنس تبثأو اثيداحأ حصأ

 ةحيحص يساورلا لاثمأ ذيناسأ

 يتلا ةمصعلاو ءارغلا ةجحلا وه

 ىدتقيو رمأ لك يف ىدتهي هب

 ةمأ لك يف عامجإلا ىضم هيلع
 ىدتغاف بذهت فينصت لوأو

 00 ا
 هيف كشال؛ٍِكِلاَمأْطَوُم»

 هْيِضتْرَت ماَمِإ ْنَع ُهاَوِس

 00 هِيرَْزَي ْدَق ْنَم عيِمَج َباَتِك

 كلام فيناصت نم « اطوملا 7 باتك

 كلاسل ًاجهن هقفلا يف اهحضوأو

 كباوشلا موجنلا راونأك يأرو

 كلاهملا عيمج نم اهاده يجني

 كلاوحلا تالكشملا ءالج هيفو

 ٍِكحامملا دوسحلا موشيخ مغر ىلع
 2 ©9كلاسملا كلت ّجهن الك مّلعُي

 00# #خ

 ١( » كرادملا بيترت «(7/8/5 ( .
 . ( الق 9/8/5020(« كرادملا بيترت » (0



 ( أطوملا ١ حورش نع ةحمل

 هقفلا بتك نم باتكب نتعي مل ) : هللا همحر ضايع لضفلا وبأ مامإلا لاق

 ىلع عمجأ فلاخملاو قفاوملا نإف « « أطوملا »ب سانلا ءانتعا ثيدحلاو

 ىلع مالكلاب ىنتعا دقو ء هحيحصتو هثيدح ميدقتو هتياورو هليضفتو هميدقت

 نمو مهريغو نييكلاملا نم ريثك ددع كلذ يف فينصتلاو هثيدحو هلاجر

 )مها ( ةيبرعلاو ثيدحلا باحصأ
 مهرهشأ انه ركذأو . ءاملعلا نم كلذب ىنتعا نمم ةعساو ةلمج ركذ مث

 ملكتو أطوملاب ىنتعا نم رهشأ : لوقأف لامجإلا هجو ىلع حورشلا رهشأو

 : هيلع
- 

 ١- هداز يريب خيشلاب فورعملا يفنحلا دمحأ نب نيسح نب ميهاربإ .

 ةياورب « أطوملا » ىلع حرش هل ء ( ه49١٠ ) ةنس ىفوتملا « ةكم يتفم

 هامس « دمحم : ١ ينابيشلا نسحلا نب دمحم أطوم حرش ينامحرلا حتفلا «

22 : 6 

 نيدلجم يف عقي (''* .
 نم هيف ٌرْثكأ « ةرونملا ةئيدملاب ةيدومحملا ةبتكملاب هتيأر دق : تلق

 . ىنيعلا نع ذخألا

 . يبنعقلا ةياورب « أطوملا ١ صخل « يِطْسَقَرَّسلا رصن نب ميهاربإ 1

 فورعملا يوحنلا هللا دبع وبأ ٠ ىناهلألا ةمالس نب نارمع نب دمحأ

 )1١( ١ كرادملا بيترت 6()5/ 8١ (.

 (؟) ١ رثألاةصالخ ©«)١9/5؟7(ء ومقدمة١الأوجز «()"87 (.
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 . 200 أطوملا بيرغ » : هل ء« ( ه؟٠06 ) ةئس لبق ىفوتملا . شفخألاب

 ةنس ىفوتملا « رفعج وبأ يدسألا يدوادلا رصن نب دمحأ -:
 يف هتباتكب أدب « « يمانلا ١ : هامسأ باتكب « أطوملا ١ حرش ء(ه407)

 . ناسملت ىلإ لقتنا مث «٠ سلبارط

 ىفوتملا « رهاطلا وبأ حرسلا نب ورمع نب هللا دبع نب ورمع نب دمحأ 5
 . "”بهو نبا ةياورب « أطوملا ١ حرش ء ( ه١٠76 ) ةنس

 . "”ظفاحلا نيدلا باهش خيشلا دمحأ نب دمحم نب دمحأ 1

 . « أطوملا بيرغ ريسفت » : هل « عفان نب جرفلا نب غبصأ 4

 هامس : حرش هل  فاقلاو داصلا حتفب  يلقصلا قباس نب ركب وبأ 4

 . © كلاسملا )»

 ٠ أطوملا فارطأ » : هل « بيطخلا تباث نب ركب وبأ ( .

 ١١ أطوملا راثآ نم رفاسلا » : هل « مزاح نب دمحم نب مزاح « ّ

 ةنس ىفوتملا رعاشلا يكلاملا يناوريقلا قيشر نب نسحلا يلع وبأ 4

 . 106 ديهمتلا » نم راصتخا هنإ : لاقي « «أطوملا» ىلع حرش هل( ه405)

 )١؟( ١» ةاعولا ةيغب «78١/١0 (.

 . ( 55/17 )« ءالبنلا مالعأ ريس ةو « ( 54/١ )2 بيذهتلا ١ يف ةمجرت هل (؟)

 .(55)«زجوألا: ةمدقم (9)
 )1١١١/8(. ؛« ءابدألا مجعم ةو « ( ١/ 050٠84 ) 4 ةاعولا ةيغب » (4)

 ل



 ةنس ىفوتملا «٠ دمحم وبأ هتينك « غئاصلاب فورعملا عفان نب هللا دبع 0

 . « أطوملا ريسفت 7 : هل هه 5

 - يسويلطبلا  نيسلا رسكب  ديسلا نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ 7

 « ( ه١57) ةئس ىفوتملا « يكلاملا  ماللا نوكسو ءاطلاو ءابلا حتفب
 . 20( سنأ نب كلام أطوم حرش سبتقملا ١ : هلو

 يسنوتلا يرمعيلا نوحرفلا مساقلا يبأ نب دمحم وبأ هللا دبع ١١

 . « صلخملاو يصقتلا نم صلخملا ردلا » : هل . ( هال57) ةنس ىفوتملا

 عبرأ يف ؟ أطوملا رصتخم حرش يف ءاطغلا فشك » هامس ميظع حرشب هحرشو

 1 . تادلجم

 : هل ء(ه65177) ةنس ىفوتملا عوبري نب ديعس نب دمحأ نب هللا دبع

 . ©”« ةيغبلا جارسو ةيلحلا جات »

 ةنس ىفوتملا يبطرقلا يعزانقلا ناورم نب نمحرلا دبع فرطم وبأ 4
 . ديفم فيلأتلا نسح روهشم « أطوملا ١ يف ريسفت هل ء(ه417) .

 ةنس ىفوتملا « رذ وبأ يراصنألا يورهلا دمحأ نب دبع ٠“

 . "6 أطوملا ديناسم » : هل ء ( ه575)

 جهن » : هل « (ه4٠5) ةنس ىقوتملا يناسغلا يلع نسحلا وبأ ١

 . ©« كلام بهذم يف هقفتلل كلاسملا

 يريبلا يرعشألا يسوألا يراصنألا ىسوم نب فلخ نب دمحم 1

 . « أطوملا لكشم » : هل ,. ( ه57ال) ةنس ىفوتملا

 )١( سراهفلا سرهف هو «( 55/5 )«ةاعولاةيغب» «6) 87/5" ( .

 ) « )0كلاوحلا ريونت «(١١١/١0 (.

 )9( » 55/؟)« سراهفقلا سرهف (.

١1١ 



 ناميلس يبأ ظفاحلاب فورعملا ىتسبلا ميهاربإ نب دمحم نب دمح "1

 : هل (ه584) ةنس ىفوتملا . « ننسلا ملاعم» بحاص « يباطخلا

 . 2106 أطوملا باختنا »

 ةنس ىفوتملا « يعفاشلا يبلحلا عامشلا يلع نب دمحأ نب رمع "4

 . 06 « كلام أطوم نم ىقتنملاب كسانلا دباعلا فاحتإ ١ : هل ء ( ه9 )

 ليلج حرش هل ء. ( ه5١١٠) ىفوتملا « يراقلا ناطلس نب يلع '"0

 . "”ةفيرش بئارغو ةفيطل سئافن ىلع لمتشم دمحم ةياورب « أطوملا » ىلع

 .(177) مقر تحت تمكح فراع مالسإلا خيش ةبتكم يف هتيأر دقو :تلق

 .« يرجهلا رشع يناثلا نرقلا ءاملع نم يخركلا بوقعي نب نامثع 5

 مقر بتكلا رادب ةخسن هنم . «أطوملا رارسأ فشك يف ايهملا» : هل

 , (497ثيدح( 085)

 : هل ء (ه١٠41) ةئس ىفوتملا ءاذحلا دمحم نب ىبحي نب دمحم

 . *اءزج نينامث ىف « أطومل هل

 ةنس ىفوتملا يولهدلا دمصلا دبع نب مالسإلا خيش نب هللا مالس

 ةبتكم ىف دوجوم هفصن (« اطوملا رارسأي ىلحملا١ : هل ء(ه1١1؟80)

 . ''روفنراهسي مولعلا رهاظم ةسردم

 )١( كلاسملا زجوأ»ةمدقم «)8* (.

 .( 5١4 /7؟)6« سراهفلا سرهف» (؟)

 . ( ٠١5/١ ) « دمحم أطوم ىلع دجمملا قيلعتلا » (*)

 )4:( ١ نيفلؤملامجعم «) 5/ “5 (.

 .(هال) «كلاسملازجوأ ةمدقم )6( ١

 . ( «8١ كلاسملا زجوأ » ةمدقمو ء ( 7١١ // ) « رطاوخلا ةهزن )1( ١
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 يبرعلا نب ركب يبأ يضاقلاب روهشملا دمحأ نب هللا دبع نب دمحم 4

 مالسإلا ةرخفم روهشملا ةمالعلا مامإلا وهو « يسلدنألا يرفاعملا يكلاملا

 . ( ه0 145) ةنس : ليقو « ( ه0 47 ) ةنس يفوت

 ظفاحلا ) : « ةلصلا » باتك ىف لاوكشب نبا ظفاحلا هذيملت هنع لاق

 ىلع هلو « (2١ اهظافحو اهتمئأ رخآو «٠ سلدنألا ءاملع ماتخ « رحبتملا

 أطوم ىلع سبقلا » « « كلام أطوم حرش يف كلاسملا :  ناحرش أطوملا

 حرش » : اهمهأ نيذه ريغ ةليلج تافنصم هلو .« ؛ سنأ نب كلام

 . 6 نآرقلا ماكحأ »و « « يذمرتلا

 ني نا دن

 )١( » دمحم أطوم ىلع دجمملا قيلعتلا «) ١/45 ( .
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 ربلا دبع نبا احرش

 : فّلؤملا

 نب فسوي رمع وبأ مالسإلا خيش ةيكلاملا رخف ظفاحلا مامإلا وه
 ىلإ هبسن يهتني ٠ يبطرقلا يرمنلا مصاع نب ربلا دبع نب دمحم ني هللا دبع
 يبرع « ناندع يني نم وهف « رازن نب ةعيبر ىلإ ىهتني وهو ١ طساق نب رمنلا
 . ليصأ حيرص

 : هدلوم

 . ةبطرق يف أشنو ؛ ( ه154) ةنس يناثلا عيبر رهش يف دلو

 : هخويش

 : مهنمو نوريثك

 ١ يسلدنألا غابدلا نب لهس نب مساقلا نب فلخ .

 ١"- نوربح نب نايفس نب ثراولا دبع .

 . نمؤملا دبع نب دمحم نب هللا دبع '

 يف اهيثدحم ريبكو « سلدنألا ءاملع خيش وه ) : ضايع يضاقلا لاقو

 ظفحلا يف نامزلا لهأ داس « ةروهشم ةنسل اهب ناك نم ظفحأو « هتقو

 . ( ناقتإلاو

 نيدلاو ةقثلا عم هنم ظفحأ برغملا لهأل سيل ) : دامعلا نبا لاقو

 . ( رابخألاو ةيبرعلاو هقفلا يف رحبتلاو ةهازنلاو
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 قلعتي امو رثألاو ثيدحلا يف هرصع مامإ وه ) : ناكل نبا لاقو

 .(امهب

 تراسو ء فعضو قثوو . فئنصو عمجو « هدنس الع ) : يبهذلا لاقو
 اميف ًايرهاظ ايرثأ ًالوأ ناكو « نامزلا ءاملع هملعل عضخو « نابكرلا هفيناصتب

 هل ركني الو ١ لئاسم يف يعفاشلا هقف ىلإ نّيِب ليم عم ًايكلام لوحت مث « ليق
 هل ناب هتافنصم يف رظن نمو « نيدهتجملا ةمئألا ةبتر غلب نمم هنإف ؛ كلذ

 ها ( نهذلا ناليسو مهفلا ةوقو ملعلا ةعس نم ؛ هتلزنم

 | : هتافلؤم

 ىلع هلو « « أطوملا ثيدحل ىصقتلا ١ باتك اهرهشأ ةريثك تافلؤم هل
 ا : ناحرش « أطوملا »

 . ؛« ديناسألاو يناعملا نم أطوملا يف امل ديهمتلا ٠ : لوألا

 هنمضت اميف راطقألا ءاملعو راصمألا ءاهقف بهاذمل راكذتسالا » : ىناثلا

 . «راثألاو يأرلا يناعم نم أطوملا
 ةسمخو ةنس نيعستو اسمخ شاعف ( ه457) ةنس هللا همحر يفوتو

 . 2”هايأ

 : (« ديهمتلا ١ : لوألا حرشلا

 .؛ ديناسألاو يناعملا نم أطوملا ىف امل ديهمتلا ١ باتك ) : ضايع ىضاقلا لاق

 . 2"( هقيرط يف هلثم دحأ منصي مل باتك وهو : ًادلجم نورشع وهو

 ناكلخ نبال « نايعألا تايفو 3 ء(71/8١1) « كرادملا» : ةمجرتلا رداصم )١(

 نوحرف نبال « جابيدلا هو « ( ١١78/7 ) يبهذلل « ظافحلا ةركذت : ء(77/1/)

 . ( 75١8/7 )« سراهفلا سرهف » « ( ١١4 ) « ةيكزلا رونلا ةرجش 2 ء ( ”01/)

 .(١؟6()9/8 كرادملا بيترت» (0)
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 ىلع مالكلا يف ملعأ ال , رمع يبأ انبحاصل ديهمتلا ) : مزح نبا لاقو

 . 20( هنم نسحأ فيكف « ًالصأ هلثم ثيدحلا هقف

: 200 
 5 رج

 : راصتخاب حرشلا ىلع مالكلا

 ةحص نع ثحبلا ىلع ةلادلا دئاوفلا نم ةلمج هباتك ردص يف ركذ ١

 نم هعضومو هللا همحر كلام رابخأ نمو ء لسرملاو لصتملا يف لقنلا

 ةلزنمو « ةياورلا يف يقوتلاو داقتنالا نم هناكمو « ةنايدلا ملع يف ةمامإلا

 . نيفلاخملاو مهنم نيقفاوملا ءاملعلا عيمج دنع « هأطوم »

 خويشلا ءامسأ بترو ؛ هللا مهمحر كلام خويش ىلع ؛ أطوملا » بتر ١

 نم ًائيش ركذيو هبسنو ءهمساو خيشلا ركذيف .« مجعملا فورح ىلع
 اهيف مدقي « ًاثيدح ًاثيدح هنع كلام اهاور يتلا ثيداحألا درسي مث « هلاوحأ

 فلتخا امم هارجم ىرج ام هدعب لعجي مث « لصتملا خيشلا اذه ثيداحأ نم

 هنع كلام مامإلا ثيدح نم لسرملاب مث « عطقنملاب يتأي مث « هلاصتا يف

 مث ٠ قاحسإو « ليعامسإ مث « ميهاربإ همسا نمب أدبف « هللا امهمحر

 ًاريخأو ء بوقعيو « سنؤيو ١ ىيحي همسا نمب متخو « خلإ ...« بويأ
 . تاغالبلا مث ٠ ىنكلاب

 هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا نع درو ام ىلع اذه هباتك يف رصتقا دقو -'

 يفام نود « ًالسرم وأ « ًافوقوم وأ « ًاعطقنم وأ ناك ًالصتم ملسو
 . « راكذتسالا » هامس رخآ باتكي اهدرفأ هنأل ؛ راثآلاو ءارآلا نم « أطوملا »

 )١( ١ ظافحلاةركذت «)8#/97؟1١١(.

 جاييدلا» (؟) «)818" ( .
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 ثيدح لكو « كلام ةياور ريغ نم هلصو ًاعوطقم ءاج ثيدح لكو -4
 حصو فلؤملا غلب اميف هللا همحر كلام قيرط ريغ نم هدنسأ ًالسرم ءاج

 ىري اذهبو « تاقثلا هاور امو ةمئألا لقن ىلع كلذ ىف ًادمتعم « هتياورب

 . ةحمصصلاو راهتشالا نم « أطوملا 0 راثآ عقوم اذه هباتك يف رظانلا

 ىلع لوع ام باطخلا رهاظب ةدوصقملا اهماكحأو راثآلا يناعم ركذ
 . بابلألا ولوأ ءاهقفلا هلثم

 اهخوسنمو اهخسانو اهليوأت يف ءاملعلا ليواقأ عيمجب هئانتعا عم 5

 . اهيناعمو اهماكحأو

 اهب تمظع ةرفاو ةلمجب دانسإلاو يناعملا ىلع دهاوشلا نم ىتأو ١

 . باتكلا ةدئاف

 . ايازملا نم هيف ام رخآ ىلإ

 : « راكذتسالا » : يناثلا حرشلا

 هئتطوم يف كلام همسر امم راصمألا ءاملع بهاذم حرش يف راكذتسالا »

 . "7يناتكلا رفعج نب دمحم ديسلا هامس اذك « « راثآلاو يأرلا نم

 هنمضت اميف راصمألا ءاملع بهاذمب راكذتسالا» : ؛ جابيذلا " يفو

 . 20« راثآلاو يأرلا يناعم نم أطوملا

 . "096 ديهمتلا ١ لوألا هباتك نم هرصتخا هنإ : اولاقو

 ذإ ٠ كلذ فالخ يدنع باوصلا لب « هتمدقم يف اذهب حرصي مل هنأ الإ

 . ( ١96 )© ةفرطتسملا ةلاسرلا» )1١(

 ( 5010 )« جابيدلا » )22

 قيلعتلا و ء( ١١19/7 ) « ظافحلا ةركذت 2و ء( ١901/5 ) « نونظلا فشك ( ١»
 . ( «94/١١ دجمملا
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 . ةيملعلا ةداملا

 ' هتموظنم ١ يف هللا بيبح دمحم خيشلا انخويش خيش لوقي هيفو
 : '0ةروهشملا

 راثآلأو يأَّرلاَعْمَج جَتل راكذِهْسإلاَكُهَلُهْرغَو

 ("”ها (هباوبأ ٍقّسنو ههجو ىلع « أطوملا » هيف حرش) :«جابيدلا» يف لاق

 بيترت يف ؛ أطوملا ١ جهنم هحرش يف جهن ربلا دبع نبا نأ ينعي : تلق
 . ءارآو راثآ نم هيف ام ىلعو « هباوبأ ىلع هثحابم لعجو « هباوبأ

 اميف هفلابخ امبر هنأ الإ « ىيحي نب ىيحي ةياور ىلع اذه هحرش ىنب دقو

 ةاورلا نم هريغو ىبحي عينص دقتنا امبرو « ىبحي نم مهو هنأ ءاملعلا هيلع هبن

 لك يف هتداعك هتاحيجرتو هتارايتخاو هئارآ نم ًاضيأ اذه هباتك لخي ملو

 . كلذ ريغب درلا وأ قيلعتلا وأ دقنلا قحتسي ًالوق كرت امو « هبتك

 ةلزتعملاو جراوخلاو ةضفارلاك قرفلا ضعب ءارآ نم لقن هنأو ًاصوصخ

 ءارالا هذه شقانف « ةعامجلاو ةنسلا لهأ روهمج لوق فلاخت ام ًاريثك ىتلا
 « ميوق قطنمو « ةقئاف ةعاربو « ةقفاد ةرازغ يف هيأر فلاخي امم اهريغو

 . ةقئار تاظحالمو « ديدس ليوأتو « حيحص مهفب

 دبع روتكدلا ذاتسألا قيقحتب ةرهاقلاب همامتب « راكذتسالا ١ عبط دقو

 . ةماعلا سراهفلا عم ادلجم نيثالث يف يجعلق نيمأ يطعملا

 0# جا

 .( 7١؟)(«6 كلاسلا ليلد » 220

 . ( "هال جابيدلا 2 2.22
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 يجابلا حرش

 : فلؤملا

 ثراو نب بويأ نب دعس نب فلخ نب ديلولا وبأ يضاقلا ناميلس وه
 . ( ه4 ) ةنس دلو ء يجابلا

 ةليلج تافلؤم هل «٠ فورعم بتاك ١ بيدأو رسفمو ثدحمو هيقف وهو

 : ةثالثلا « أطوملا ١ حورش اهنم

 ريثك ليفح ريبك باتكوهو ٠ «أطوملا حرش يف ءافيتسالا :  لوألا

 . ملعلا يف ديلولا يبأ ةجرد غلب نم الإ هيف ام كردي ال « ملعلا

 . هللا ءاش نإ هنع ملكتتسو « « أطوملا حرش يف ىقتنملا » : يناثلا

 . 4 ىقتنملا ١ رصتخمم وهو « « ءاميإلا ١ : ثلاثلا

 نم كلذ ريغو ء ©« سنأ نب كلام ملع نم سبتقملا ١ اهنمو
 . ؟''تافلؤملا

 : « ئقتنملا »

 . « ءافيتسالا » ريبكلا هباتك نم هرصتخا هنأ اذه هباتك ةمدقم يف ركذ

 ] : فلؤملا جهنم
 اهنمضتي يتلا يناعملا ىلع مالكلا ىلع اذه هحرش يف فنصملا رصتقا ١

 . ةيثيدحلاو ةيهقفلا ةيحانلا نم ثيدحلا

 قلعتت يتلا ؛ ةيعرفلا ةيهقفلا لئاسملا ثيدح لك يف ركذي وهو -1

 )١( ظافحلاةركذت هو ء( 164 جابيدلا» ١216/١١8 (.
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 لصؤي نأ اذه نم دصقي وهو « قلعت فعضأ وأ ةبسانم ىندأل ولو « بابلاب

 ىلإ اهنم هعاجرإ عيطتسي ام عجريو « ناكمإلا بسحب يكلاملا هقفلا لئاسم

 . لئاسملا هذه هنم جرختست ًالصأ ثيدحلا كلذ نوكيل « يوبن رثأ

 هب جتحا امو لئالدلاو لئاسملا باعيتساو ديناسألا ركذ نع ضرعأ -"

 . فلاخملا

 ريبكلا هحرش ىف هعبتا يذلا كلسملا ؛ اذه هحرش ىف كلس دق وهو -#

 نم هب قيلي امب كلذ عابتإ مث ء لصألا نم ةلأسملاو ثيدحلا داريإ نم

 كلذ عبتي امو لاجرلا ىلع مالكلاو ديناسألاب حرشلا اذه يف نتعي ملو 4

 هيضتقي امم <« دهاوشلاو تاعباتملاو لسرملا لصوك « ةيئيدحلا ثحابملا نم

 . ماقملا

 . يزوزعلا يبرعلا دمحم خيشلا انخويش خيش تبث يف تيأر دقو

 ْ : وهو ٠ ليجستلا قحتسي ب باتكلل ًافصو « ةيانعلا يوذ فاحتإ )ب ىمسملا

 الإ ة ةيقق ةلاسم الو « اهاصحأ الإ ةدراو الو ةدراش كرتي مل باتكلا اذهو

 ىناقرزلا ةمالعلا هرصتخا لقو َ أاهركذ الإ ةيميدح- ةتكن الو » اهررح

 . 230« ًاديفم ًاراصتخا

 )1١(  «9ةيانعلا يرذ فاحتإ «) 97 ( .



 يطويسلا حرش

 : فلؤملا

 ركب يبأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج بيدألا خرؤملا ظفاحلا مامإلا وه

 « أطوملا ىلع هل ء ( ه 444) ةنس دلو « يرصملا يعفاشلا يطويسلا

 ْ : ناحرش

 . « اطوملا نع اطغملا فشك »وهو ؛ ريبك : لوألا

 . © كلاوحلا ريونت هوهو ؟؛ ريغص : يناثلا

 ثيداحأ ديرجت » هلو « « أطوملا لاجرب أطبملا فاعسإ » : ًاضيأ هلو

 ٌْ . «أطوملا .

 : © كلاوحلا ريونت » هحرش ىلع مالكلا

 أطوم ىلع كلاوحلا ريونت »  هتمدقم ىف اذه هحرش ىمنم دقو

 نب كلام مامإلا أطوم » ىلع فيطل قيلعت اذه ) : لاقف هفصوو « « كلام

 ىمسملا « يراخبلا حيحص ٠ ىلع هتقلع ام طمن ىلع « هنع هللا ىضر « سنأ

 ل تقلع امو ع ؛ حيشوتلا د

 ها ( اعد نيح ّلَقجلا ىلإ

 نع اهيف ملكت «٠ ةمهم ةديدع دئاوف اهنمض ةليلج ةمدقم هل لعجو

 ددذعو ٠غ هتححصو ء ؛«أطوملا » لضفو « ةئسلا ةباتك خيراتو « كلام

 . « أطوملا »ب ءاملعلا ءانتعاو . كلام نع ةاورلاو « هثيداحأ
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 نع اهيف ةاورلا فالتخاو اهديناسأو ثيداحألا ىلع مالكلاب ىنتعاو
 . كلام

 هتجاح باتكلا هب ىفوتسا ام ةيملعلا تاكنلاو ةيثيدحلا دئاوفلا نم ركذو

 نيبو ٠ عطقنملا لصوو « لسرملا دنسأو « فوقوملا عفرف ةيحانلا هذه نم
 صخلف ربلا دبع نبا ظفاحلا مالك ىلع كلذ يف دمتعاو «٠ ءامسألا نم مهبملا
 . ةيثيدحلا ةيحانلا نم هب قلعتي امم ربلا دبع نبأ هركذ ام ثيدح لك يف

 هحرش عبتت نم اهاري « ةعيدب تاقيقحتو ةريثك ءايشأ كلذ ىلع دازو

 . هتقيرط ىأرو

 بهاذمو « ماكحألا نايبو «٠ هقفلا لئاسمب ًاريثك ينتعي ال ناك نإو وهو
 طبضف . ثيدحلا ظافلأ نم بيرغلا ىلع مالكلا لمهي مل هنأ الإ « ءاملعلا
 . نايب ىلإ جاتحي ام نيبو « طبض ىلإ جاتحي ام

 . ةنس « ىلوألا ىدامج نم سداسلا « سيمخلا موي هفيلأت نم غرف دقو
 . ةئم نامثو نيعستو عست
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 يناقرزلا حرش

 ظ : فلؤملا

 ء (ه0١١٠١ ) ةنس ةرهاقلاب دلو « هللا دبع وبأ ىكلاملا يرهزألا يرصملا

 فونم ىرق نم ةيرق « ناقرز ىلإ هتبسلو (ِه755١١) ةنس اهب يفوتو
 . ردقمب

 هايازمو هقيرطبو هب ًافيرعت انه ركذأو « « أطوملا حرش ههبتك لجأ نمو
 . راصتخاب

 : « يناقرزلا حرش »

 . ( ها9١١١ ) ةنس يف هفنصم هبتك ؛ نئملاب جوزمم ء طسو حرش وهو

 ةنس ةجحلا يذ رشع يداح نينثالا موي رصعلا ناذأ دنع هنم غرفو

 . ( ليوطلاب الو ريصقلاب ال ًاطسو هتلعجو ) : هلوقب هفصو ء( ه١١١؟)

 : هنإف ؛ كلذك قحلاو : تلق

 بتك نم هظافلأ عيمج حرشو « هتايوغل ريسفتو « هبيرغ طبضب ينتعي ١-
 . ةدمتعملا اهسيماوقو ةغللا

 ديؤي ام مهريغو ةيكلاملا نيب فالخلا اهيف عقي يتلا عضاوملا يف ركذي -؟

 هيضتقي امب نيضراعملا ةلدأ ًانايحأ دريو « دهاوشلاو ةلدألا نم بهذملا هب

 وأ حدق نم اهيف ليق امل ًاعفد ةيكلاملا ةلدأ نع بيجي دقو «٠ ثحبلا لاجم

 . لامجإلاو راصتخالا عم كلذ لك « ليوأت
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 وأ ةلأسم تءاج اذإف « لئاسملاو مجارتلا يف تالاحإلا نم رثكي ال

 جاتحي ال ثيحب « راصتخاب اهنع ملكتي هنإف ..تمدقت دق تناك ةمجرت

 ةزيم ةقيرطلا هذهلو « ةلأسملا يف لبق نم بتك ام ةعجارم ىلإ علاطملا

 . ةمهم

 «  يرابلا حتف » رجح نبا ظفاحلا حرش نم ذوخأم هحرش يف ام رثكأ -4

 هب تنعتسا سيفن حرش وه ) : لاقو « ©« كلاسملا زجوأ ١ بحاص هلاق

 . 230( ًاريثك

 حرشب٠ نتعي مل هنأ الإ «٠ ثيدحلا نتمب همامتها عم يناقرزلاو 5

 . باوبألا نيوانع يناعم حيضوتو « مجارتلا

 يفشي ًامالك مهتاجرد ىلع مالكلاو « لاجرلاب متهي مل آضيأو -1
 . يفكيو

 رصتقا نمل ديفم ٠ ةطسوتملا « أطوملا ١ حورش نسحأ وه حرشلا اذهو
 . هيلإ عجر نمل ديجو « هيلع

 . '"”لوبقلا هيف قزر حرش وهو : فولخم دمحم خيشلا لاق امك ناكو

 خا

 )١( كلاسملازجوأ» «()09١/١(.

 ةيكزلا رونلا ةرجش » (؟) 98/6”( .
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 ىولهدلا هللا ىلو احرش

 « مصملا )و ( ىوسملا ((

 : فلؤملا

 هيجو نب ميحرلا دبع نب هللا يلو دمحأ نيدلا بطق مالسإلا خيش مامإلا

 . يولهدلا يرمعلا نيدلا

 . لاوش رهش نم ( : ) يف( ه54١١١ ) ةنس دلو

 قفخأو ثيدحلا مالعأ رشن : مجرتملا نع « ينجلا عنايلا » بحاص لاق

 هوأرو . لضفلا راشعأ هل سانلا مّلس ىتح هءاور درو « هملاعم ددجو هءاول

 هلآو هيلع هللا ىلص نيلسرملا ديس ننسل رصانلا مُعِنو « نيثدحملا سيئر

 كنظ امف هؤادعأ اهب دحجعي الو نانثا اهبف فلتخي ال هل ةليضف هذهو « ملسو

 ينتعي ناك نمم هلبق ٍدحأل قفتي ملو « ءادعألا هب تدهش ام لضفلاو نالخلاب

 يف هتعاشإو رثألا ةياور نم هباحصألو هل قفت رفتاام هرطق لهأ نم ملعلا اذهب

 , هل هللا اهأبخ ةليضف كلتف « مهريغل كلذ هللا ردقي ملو « ةديعبلا فانكألا

 . "”رابخألا ةلقنو راثآلا ةلمح نم هعبت نم يديأو هيدي ىلع اهرهظأو

 : اهنم « ينسحلا يحلا دبع خيشلا اهركذ ةليلج ةميظع تافلؤم هلو

 . اغيلب ًاقيقر ًاديج ًارعش هل ركذو « اهريغو « ةغلابلا هللا ةجح »

 سشاعو َ يلهدي ( ه195١١) ةنس مرحملا رهش ىف هللا همحر يفوتو

 . ( 4 )« ينجلا عنايلا » (1)

 اا



 ء(« ىوسملا » : ناحرش «أطوملا ١ ىلع هلو « ةنس نيتسو نيتتثا

 . . يناثلا امأو « ةيبرعلا ةغللاب فنص دقف ..لوألا امأ . « ىفصملا »و

 . ةيسرافلابف

 . ١ أطوملا ثيداحأ نم ىوسملا » : لوألا حرشلا

 ١- هلوانت لهسي ًابيترت هثيداحأ بتر 000

 ىلإ مضو « ءاملعلا ريهامج هنم طبنتسا امب ثيدح لك ىلع مجرت ١
 نم هل دب ال ام هريسفت نمو « هظفح نم هيقفلل دب ال ام ميظعلا نآرقلا نم كلذ
 . هلق رعم

 بهذمل ضرعتي ملو « ةيفنحلاو ةيعفاشلا بهذم باب لك يف ركذ 7
 . ةتكنل عضاوم يف الإ باتكلا لماح ىلع ًاليهست امهريغ

 ناك ثيح ةفيطل ةراشإب « هللا همحر كلام ىلع ةمئألا هب بقعت ام نيب -4

 ] . حيرص حيحص ثيدحب بقعتلا

 طبضو بيرغ حرش نم ةيوغللا هيناعم يف ةجاحلا هيلإ تّسم ام نّيبو 5

 . لكشم
 ةلع نايب نم ةيهقفلا هيناعم يف ةجاحلا هيلإ تّسم ام َنّيب كلذكو 5

 . كلذ وحنو « نيقيرفلا دنع ثيدحلا ليوأتو « هماسقأو مكحلا

 كلذ يف هتاعارم عم نيباب يف ثيدحلا عضاوملا ضعب يف قرفي دقو ١

 يضتقت ةبسانمب نيترم دحاولا ثيدحلا ركذي دقو « هلهأ دنع ربتعملا طرشلا
 هداتسإب ىرخأو لوألا هدانسإب ةرم هركذي هنإف . .نيدانسإب ناك نإف ء كلذ

 عضوملا يف لاقو عضوم يف دانسإلا قاس . .دحاو دانسإ هل ناك نإو « يناثلا

 . اذكو اذك : هدانسإب كلام لاق : رخالا

 دق هنإ : باتكلا اذهل هتمدقم يف يولهدلا باهولا دبع خيشلا لاقو 4
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 درفت امم كلام لاوقأ ضعب هنم فذحو « ًاديفم ًاعيدب ًابيترت أطوملا هيف بتر

 . نيدهتجملا رئاس نع كلام هب

 . هرخخآ نع هتعلاطو حرشلا اذه يف هللا دمحب تأرق دقو : تلق 43

 : لثم كلذو « هلاحب ًاباب هدنع نم ديزي دق هنإ : هلك كلذ قوف هتدجوف
 وأ ثنرزحيم وهو ةالصلا دارأ نمل مميتلاو لسغلاو ءوضولا بوحجو باب )

 , « زرلّصلا َّلِإ ْمّثَمق اذإ أَوْنَماَء حِدَلا اياتي» ةيآ هنمض هنإف ل70( بنج
 كلذ لكو ٠ كديج احرش اهحرشو . ©« ئركش ٌرْثنأَو ةؤلسّصلأ اوُبَرَمَت ال » ةبآو
 . « أطوملا ١ يف سيل

 ( هليجعت زوجيو « ثلاثلا يمر ىلإ رفنلا ريخأت بحتسي باب ) اذكو
 , 9كلذ ىلع ملعلا لهأ لمع نأ نّيبو ٠ 4 هنأ أوركحاو ## # ةيأ ركذو
 . « أطوملا » يف سيل اذهو

 ةنس امهادحإ « نيترم ىلهد ةدلب ىف دنهلا يف باتكلا عبط دقو

 يونزغلا هللا دبع نب دمحم ديسلا ريهشلا يفلسلا ءانتعاب ( ه7
 . هللا همحر

 خيشلا دنهلاب ءاملعلا ةيعمج سيئر مامتهاب ( ه7407١ ) ةئيم ةيناثلاو
 ( يسرافلا ) « ىفصملا » شماه ىلع هوعبط مهنكلو « يولهدلا هللا ةيافك

 . يسرافلا حرشلا يف نتملا ةباتكب اوفتكا لب «٠ , ًالقتسم ًاباتك ه هولعجي ملو

 ةبوعصل ًارصاق هعفن ناكف « يشاوحلا لثم شماهلا يف يبرعلا حرشلا اولعجو

 طوقسل عضاوملا ضعب يف صقن نيتعبطلا يف لصح ًاضيأو « هنم ةدافتسالا
 . شحاف طيلخت ىلإ كلذ ىدأف « لمجو تاملك

 )١( ىوسملا» «)١/348(.

 (؟) »المسوى«*)١/95"7(.
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 ةنس ةمركملا ةكم نيمألا دلبلا يف باتكلا اذه عبط ىلاعت هللا رّسي مث

 بتك نم زاجحلا يف عبط باتك لوأ وهو « ةيفلسلا ةعبطملاب ( ه16١؟)

 . ةروهشملا ةريتعملا ةرهطملا ةنسلا

 مالسإلا نب هللا ديبع ثدحملا ةمالعلا خيشلا ديب لصأ نم عبط دقو

 ةمالعلا جّوت دقو « هل ةديجو ةديفم تاقيلعت هيلعو 2١ يدنبويدلا يدنسلا

 مامإلا فلؤملل ةيفاو ةمجرتب باتكلا يولهدلا باهولا دبع خيشلا

 ةحفنلا ) : اهامسأو « هراثآو هرابخأ اهيف ىصقتساو « يولهدلا

 . ( ةيولهدلا

 اهبتك دق فلؤملا ناك ةميظع ةديفم ةليلج ةمدقم باتكلل فاضأ امك

 . باهولا دبع خيشلا اهبّرعف « « ىفصملا ١ هحرش ردص يف ةيسرافلا ةغللاب
 اهامسأو . « ىوسملا 7 لوأ يف اهلعجو ء« ةيبرعلا ةغللا ىلإ اهمجرتو

 . ( أطوملا ةيارد ليهست )ب

 . « ىفصملا » : يناثلا حرشلا

 « هقفلا بتك بيترت بسح ةيهقفلا هلئاسم بتر 2 ةيسرافلا ةغللاب وهو

 تايآلا هذه مجرتو « بابلا كلذل ةبسانملا ةفيرشلا تايآلا باب لك ىف دازو

 لك ىف ءاهقفلا فالتخا نّيبو « هظافلأ بيرغ حرشو « ةيسرافلاب ثيداحألاو

 . ةلأسم

 لك ةلع جارختسا ةيفيكو « صوصنلا يف ةدراولا ظافلألا ديدحت ركذ مث

 تابقعتو « ةعناملا ةعماجلا ةيلكلا دعاوقلا ىلإ هتطساوب صلختلاو . مكح

 . داهتجالا رارسأ ضماوغ نم كش الو رومألا هذهو « ىعفاشلا

 ضماوغ نم نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأ ذخآم نيبو « هلسرم لصو كلذكو

 لول



 ةغللاب « أطوملا » حرش هلو : 2 هسرهف » يف ىيناتكلا خيشلا لاق

 ضعبو كلام لاوقأ فذحو « راثالاو ثيداحألا هيف درج « ةيسرافلا

 . نيدهتجملا مالكك هيف ملكتو « هتاغالب

 « أطوملا » حرش هنإ : "'ةمدقملا يف يولهدلا باهولا دبع خيشلا لاقو

 ملو « « ىوسملا » يف هبيترت دمتعا هنأ : يأ ؛ « ىوسملا » يف هبيترت

 ةمدقملا هذه يف ملكت « ةليلج دئاوف اهنّمض ةميظع ةمدقم هل لعج دقو

 هنأو « هتجرد يف هيأر نيبو « « أطوملا » هباتك لضفو كلام مامإلا لضف نع

 ةتسلا بتكلا باحصأ نإ ) : لاقو . ةحصلا تك نم ىلوألا ةقبطلا يف

 عفرو كلام ليسارم لصو يف مهعسو اولذب « كردتسملا ١ يف مكاحلاو

 دجوي الو « هل تاممتمو « أطومل هل حورش بتكلا هذه نأكف « هتافوقوم

 هارتس امك « ةنسلاو باتكلا نم ذخأم هلو الإ يعبات رثأ وأ يباحص فوقوم هيف

 ها ( اذه انحرش يف

 الإ حتفي ال داهتجالا باب نأ : ةمدقملا نم رخآ عضوم يف ًاضيأ نّيبو

 اذه هيأر ىنعم ركذي ذخأ مث « هينيع بصن هلعجو «. « أطوملا » ىفتقا نمل

 عينص نم طبنتست يتلا دعاوقلا ةمدقملا هذه يف نّيبو « ليضفتو حوضوب
 . ههقف ىنبمو كلام

 نيب قرفلاب قلعتت دئاوف ركذو ءراصتخاب كلام مامإلا ةاورل مجرتو
 هنأ ىلع لدي هباتك يف كلام عينص نأو . دهتجملا ىنعمو هيقفلاو ثدحملا

 . مهلك ءالؤه فئاظو نيب عمج

 )١( سراهفلا سرهف» «)١/558 (.

 .(ال)« ىفصملاةمدقم» (؟)
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 ةليضف هدئاوف نم ةلمج ىلإ ينلصوأو « هلئاسم نم ريثك ىلع ينرهظأ دقو

 نم كلذ يل مجرت يذلا 2 هللا همحر هللا تمحر ميلس دمحم خيشلا انالوم

 . ةيبرعلا ىلإ ةيسرافلا



 ) أطوملا » لوح نيقرشتسملا تاهبش ضعب ةشقانم

 : ىلوألا ةهبشلا

 سيل « أطوملا ١ نأ : ''ناملكورب خرؤملا يناملألا قرشتسملا معز

 . هقفلا بتك يف لب «٠ ثيدحلا بتك يف هركذي مل كلذلو ٠ ثيدح باتك

 صاخ وهو  هخيرات نم لوألا ءزجلا رهظأ هنإف ؛ "0نيكزس داؤف كلذكو

 . كلذ يف ناملكورب عبت هنأكو « « أطوملا » هيف ركذي ملو  ثيدحلاب

 هباتك يف اهررقف ١ رداقلا دبع نسح ىلع روتكدلا ةهبشلا هذه فقلتو

 2 نرقلا اذه تاقشتكم نم ةديدج ةيملع ةقيقح اهنأكو « ةعانقو اضرب

 : لاقف

 انيئثتسا ام اذإ دعي يذلا « أطوملا ١ وه يساسألا كلام باتكو )

 . مومعلا ىلع مالسإلا يف انيلإ لصو يهقف باتك لوأ ديزل « عومجملا »
 نيودتلا يف تاوطخلا تلصو دح يأ ىلإ بيرقتلا هجو ىلع انل روصي يذلاو

 يف ريبك باتك لوأ « أطوملا » ربتعي نأ نكمي الو «٠ تقولا كلذ ىلإ يهقفلا

 راد مامإ كلامل امو « مالسإلا يف ةناكم نم هل امم مغرلابف »ع ثيدحلا

 ملو ء ثيدحلا يف ًاباتك لصألا يف ربتعي مل هباتك نإف ؛ ريدقت نم ةرجهلا

 . ( ةتسلا بتكلا بناجب ًاناكم ذختي

 ىنعملاب ثيدح باتك سيل كلام باتك نأ : ةقيقحلاو ) : لاق مث

 ' ( 50/0 / ١) يبرعلاو بدألا خيرات » 200(

 . « يبرعلا ثارتلا خيرات ١ (؟)
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 يف ركذي ملو « ةيلاتلا نورقلا يف نوثدحملا اهعضو يتلا بتكلاك حيحصلا

 خلإ ( ...هقف باتك عقاولا يف وهف « ثيدحلا بتك نمض بتكلا خيرات

 . ؟7همالك

 صنيو « ثيدح باتك سيل أطوملا نأ ىري هنأ : رهظي اذه همالك نمو

 نأ نكمي ًابابسأ هدنع يأرلا اذهل نإو . ًاثدحم نكي مل ًاكلام هفلؤم نأ ىلع
 : لئاسملا هذه يف همالك عومجم نم اهصخلأ

 . ةتسلا بتكلا يف دعي ال هنوك : ًالوأ

 . يندملا لمعلا ركذ ىلع دمتعيو « ءاهقفلا ىواتف ركذي هنوك : ًايناث

 . هيف ليسارملا دوجو ةرثك : ًائلاث

 . ةيمهأ الو هدنع هل ةميق الف « دانسإلل هرابتعا مدع : ًاعبار

 : هوجو نم هيلع درلاو : لوقأ

 مالكلا مدقت دقف . .ةتسلا بتكلا نم سيل « أطوملا » نوك نإ : ًالوأ
 نأ بجي هنأ : وه ثحبلا هيلإ ىهتنا ام ةجيتن نم ناكو « عوضوملا اذه لوح

 نم ريثك امهنيب قرفلا ظحالي ال دق « نيتيحان نم « أطوملا ١ ىلإ رظنن
 : نيثحابلا

 . ةنسلا بتك تاقبط : ىلوألا

 . ةروهشملا ةتسلا بتكلا : ةيناثلا

 لعج ىف نفلا اذه لهأ نم نيملسملا ءاملع نيب فالخ الف : ىلوألا امأ

 ْ . اهنم ىلوألا ةقبطلا يفو لب « ةنسلا بتك نمض أطوملا

 بتكلا نمض هدعي مل مهضعبف : ءاملعلا فلتخا دقف : ةيناثلا امأو

 )1١( ١ يمالسإلا هقفلا خيرات يف ةماع ةرظن *) ١07 ( .
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 همدقت ظحال امنإ اهنم هدعي مل نم نأ رابتعا عم . هدع مهضعبو « ةتسلا

 وه بتكلا نم ًاريثك نإف . . ًالثم اهيلع همدقت رابتعا مدعب لئاق لاق ولو « اهيلع
 . ةتسلا بتكلا نمض ربتعي مل « ثيدحلا بتك تاهمأ نم

 دنسم » انمامأو ) : ةهبشلا هذه در يف يعابسلا ىفطصم روتكدلا لاق

 هدعي ملف كلذ عمو ؛ ثيدح باتك ًاعيمج- سانلا قافتاب هنإف « ؛ دمحأ مامإلا

 . 20( ةصاخ تارابتعال ةتسلا بتكلا نم ءاملعلا نم ريثك

 : ينعي « نيربتعملا ةمئألاو ءاهقفلا ىواتف ركذي هنأ همعز : آيناث

 . ثيدحلا ىلع رصتقي الو

 : هوجو نم هيلع باوجلاف
 ضعب يف دوجوم وه لب ٠ كلسملا اذه لثمب درفني مل « أطوملا ١ نإ ١

 . هقفلا ال ثيدحلا بتك نم  فالخ الب  ربتعت يتلا « ثيداحألا بتك

 نع « أطوملا » جرخي ال لوقلا اذه نإ ) : وهز وبأ دمحم خيشلا لاق

 دق  عزانم ريغ نيثدحملا مامإ وه يذلا  يراخبلاف « ثيدح باتك هنوك

 ركذو « هقفلا باوبأ ىلع هبترو « « حيحصلا هعماج » يف ةقيرطلا هذه كلس

 لام ءارآو تاداهتجا هل ناكو « ةينآرقلا تايآلا نم ًاريثكو ء تافوقوملا هيف

 « يراخبلا حيحص » نإ دحأ لقي مل كلذ عمو « هباتك يف اهيلغ لدتساو اهيلإ

 ىلإ هنم برقأ هقفلا ىلإ هنإو !هقف باتك وه لب ٠ ثيدح باتك سيل
 . ( !ثيدحلا

 ةطلتخم هقفلا باوبأ ىلع هباتك عضو يف كلام كلسمف ) : لاق مث

 نيثدحملا رئاس نع هب درفني مل . .نيعباتلا ىواتفو ةباحصلا ليواقأب هئيداحأ

 نارقأ نم فينصتلا يف ةماع نيثدحملا ةقي كلت تناك لب « هرصع يف
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 نب ثيللاو « قازرلا دبعو ٠ جاجحلا نب ةبعشو « ةنبيع نبا : لاثمأ ٠ كلام
 "ها ( مهبارضأو « دعس

 لدي « رخآ ًالاثم وهز وبأ خيشلا ذاتسألا هب لثم ام ىلإ فيضأو : تلق
 . © يذمرتلا باتك وهو « اهيف عازن ال ةمات ةحضاو ةلالد كلذ ىلع

 . دحأ كلذ يف فلتخي ال ةتسلا بتكلا عبار وه « يذمرتلا باتك هف

 ناملكوربك « هلبق نمو رداقلا دبع نسح ىلع روتكدلا يأر يف ىتح
 . ثيدحلا بتك يف هوركذ مهنإف ؛ هبارضأو

 ىف سيل هنإ : لوقن « ةربتعملا اهلوصأو ثيدحلا بتك نم هنأ ررقت اذإو
 هقفب ينتعي هلثم باتك ةلوادتملا ةنسلا بتك نم اهريغ الو ةتسلا بتكلا
 ةعبرألا ةمئألا نم ءاهقفلا ءارآو لب ء بسحف اذه سيلو «٠ ثيدحلا

 نم مهذخأمو « نيياحألا ضعب يف مهتلدأ نايبو « اهلقنو «٠ مهريغو
 « هتقفاوم مدعو ثيدحلل هتقفاومو ٠ يهقفلا لمعلا نايبو « ثيدحلا

 ' لاقو « نالفو نالفو نالف ذخأ هبو « لمعلا هيلع ثيدحلا اذهو : لوقيف

 . كلذ ريغب نالف

 لب « ثيدح باتك سيل « يذمرتلا ننس » نإ دحأ لقي ملف . كلذ عمو

 ظ !!هقف باتك وه

 لاوقألا هذه كلام مهنغ يوري نيذلا ةمئألا ءالؤه نع تثحب اذإو '"
 . مهيعبات ضعبو نيعباتلا وأ ةباحصلا نم الإ اوسيل مهنأ دجت . .ىواتفلاو
 . نوروهشملا ةنيدملا ءاهقف مهيفو

 نع درو ام ىلع ثيدحلا لوصأ ءاملع مكح يف رظنلا انققدو انررح اذإو
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىفطصملا ىلإ عفر ام : نولوقي مهدجن . .ءالؤه

 )١( نوثدحملاو ثيدحلا» «56506 ( .
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 ىلع فقو امو ٠ فوقوملا وهف يباحصلا ىلع فقو امو « عوفرملا وهف

 ٠ ثيدحلا حلطصم ثحابم نم فوقوملاو عوطقملاو  عوطقملا وهف يعباتلا

 ء« !! فوقوم ثيدح وأ عوطقم ثيدح ٌلاقيف ؛ هقفلا ثحابم نم اسيلو

 يف كلام هركذ امو !! فوقوم وأ عوطقم هنإ : يهقف لوق يف لاقي الو

 دنع ثيدحلا مولع عاونأ نع هتلمج يف جرخي مل عوفرملا ريغ نم « أطوملا
 . عوطقملاو فوقوملاو عوفرملا يه يتلا « هلهأ

 لاوقألا هذه عومجم وه هنأ تدجو . .لمعلا اذه ىلإ ترظن اذإو -"

 . ًالصفم هتميق ىلع مالكلا قبس دقو « نيعباتلا وأ ةباحصلا ىلإ ةبوسنملا

 نأ : وه هيلع باوجلاو « ليسارملا ةياور نم زثكي هنأ همعز : ًائلاث

 نم ال «١ حلطصملا ثحابم نمو . ثيدحلا مولع عاونأ نم اضيأ لسرملا

 الف . .هب جاجتحالا ىريو هلبقي نمف « فالخ هلوبق يفو « هقفلا ثحابم

 يتلا ةنسلا بتك نم ريثكو ٠ كلذ ىري نمم كلامو « هتياور يف هيلع ضارتعا

 كلذب تجرخ امف « ليسارملا نم ريثك اهيف  فالخ الب  ثيدحلا نم ربتعت

 . ثيدحلا نم اهنوك نع
 يف هيلع درلا يتأيس اذهو « دنسلاب ىنتعي ال اكلام نأ همعز : ًاعبار

 . :ةيناثلا ةهبشلا

 : ةيناثلا ةهبشلا

 سيل كلام نأ : فورعملا هباتك يف رداقلا دبع نسح يلع روتكدلا معز

 ْ ْ , ”ثدحم

 ء لطابلاب قحلا : سابلإو « قئاقحلا هيوشت يف حيرص لوق اذهو

 ةفرعملاو ملعلا راتس تحت « ىوهلل ًاعبتم « حيحصلا خيراتلا ىلع تايتفالاو

 )١( ١ يمالسإلا هقفلا خيرات يف ةماع ةرظن «508 ( .
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 . ىملعلا قيبطتلا دعاوق ىلع موقت يتلا « ةررحملا ةساردلاو

 : نيرمأ ىلع ينبم يأرلا اذه لعلو

 ًاذإ هفلؤمف . ثيدح باتك ال هقف باتك « أطوملا » مهرابتعا : لوألا

 اهيف هفعست مل لئاسم ضعب يف هيأر دهتجي كلام نوك : ينائلا
 . صوصنلا

 . هنالطب مدقت دقف : لوألا امأ

 غلب ليلج مامإ هنأل ؛ ملسم اذه ) : وهز وبأ خيشلا لاق دقف : يناثلا امأو
 رابك نم ًاثدحم هنوك نع هجرخي ال كلذ نكلو «. قلطملا داهتجالا ةبتر
 ةيثيدح ةورث كلام ىدل عمتجا « داقنلا ةذباهج نم ًاذبهجو « نيثدحملا
 . ثيدح فلأ ةئم ىور هنأ اوركذ دقف « هنارقأ نم دحأل عمتجت مل ةميظع
 . لبق هئارقأ كلذب هل رقأ « ديناسألا نع ةثاحب ٠ لاجرلل ةداقن ناك هنأو
 يف ه هرظن نيثدحملا ةرمز نم هجرخي ال ثدحملا نإ مث ) : لاق مث ( هتذمالت

 هقفو « نآرقلا ريسفت 3 ىلع هملكتو « داهتجالا ةجرد هغولبو « يأرلا

 نع هجرخي ال هنكل , ءاهقفلا فوفصب هقحلي ناك نإو كلذف 2« ثيدحلا

 نم هريغ ناك لب «٠ كلذ يف عدبب كلام سيلو « ءاهبنلا نيثدحملا ةريظح

 « صاخ بهذم هل ناكو « داهتجالاو يأرلا ثيدحلا ىلإ عمج نم نيثدحملا
 غلب يراخبلا وه اذهو « مهبهاذم تداب نإو يعازوألاو ةنييع نباو يروثلاك
 )١( ها ( ءاهقفلا نم ًاريثك اهيف فلاخ ءارآ هل ناكو « داهتجالا ةجرد

 : هوجو نم لطاب اذه همالك نإ : لوقأ هيلع درلا يفو : تلق

 هزييمتو كلذ دقنو « نتملاو دنسلاب كلام ءانتعا ةرهش نأ : لوألا هجولا

 )١( ؟2إ8)(« نوثدحملاو ثيدحلا» ( .
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 هيفني نأ نع ًالضف « ركذي نأ نم رهشأ بلصتلاو ددشتلا ةجرد ىلإ هصيحمتو

 . لماحتملا هيلع لماحتي وأ . لهاجلا

 عدبلا لهأ اذكهو « ًاضعب هضعب ضقاني مالكلا اذه نأ : يناثلا هجولا

 اوءاش « ضقانتلا نم مهمالك ملسي الو « ةجح مهل ميقتست ال ٠ تاهبشلاو

 دقف ايقيقح اثدحم نكي مل نإو كلام نأ ىلع : كلذ دعب لاق هنإف « اًوبأ مأ

 . ةئيمث ةادأب يخيراتلا يدقنلا ثحبلا دمأو « ةريبك ةدئاف نيثدحملل ىطعأ

 نيثدحملل كلام يطعي نيأ نم : ذاتسألل لوقنو : وهز وبأ خيشلا لاق

 نمو !؟ هيطعي ءيشلا دقاف لهو !؟ ثدحم ريغ وهو « ةريبك ةدئاف
 وه نيأ

 ناك هنأ هيف ررقت يذلا تقولا ىف ةنيمث ةادأب :ىخيراتلا يدقنلا ثحبلا دمي

دحملا زيمي يذلا رمألا « ثيداحألا قرط عمجي الو . ديناسألاب ينتعي ال
 ث

 !؟هريغ نع

 !ًايرورض ًارمأ دعب دعت مل دانسإلا ةلأسم نإ لاق يذلا نمو : لاق مث

 زييمتو ديناسألا نع ثحبلا ءانع يف ةعيشلاو جراوخلا ةنتف نمز نم سانلاو

 يف نولوقتملاو نوباذكلا رثك نامزلا دتما املكو «ء نيمسلا نم ثغلا

  هللأ همحر كلام رصع يف اصوصخ ثيداحألا

 اميف ناعمإلا مدعو ةلفغلاب اكلام يمري ةهبشلا هذهب هنأ : كلاثلا هجولا

 لاق : لوقي نمم نيعبس تكردأ دقل : لئاقلا وهو ء ملعلا نم هاقلتي

 مهنع ثذخأ امف نيطاسألا هذه دنع ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

ونوكي مل مهنأ الإ « ًانيمأ ناكل لام تيب ىلع نمتثا ول مهدحأ نإو « ًائيش
 ا

 . 2'نأشلا اذه لهأ نم

 ءانتعالا كلاسم نم كلسم لجأ ىرن كلام هررق يذلا لوقلا اذه نمو

  « 26232ءاقتنالا 6) ١١5 2.
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 نم الإ هتقيقح ىلإ نطفي ال . رصعلا كلذ يف رهظ جهنم مظعأو « دنسلاب
 . هربدتو هلوق يف نعمت

 ةلادعلا نيب قيرفتلا يهو ؛ ثيدحلا مولع دعاوق نم ةليلج ةدعاق عضي هنإ
 ؛ ةلادعلا يف ةمقلا اوغلب مهنأو « ةلادعلاب سانلا ءالؤه فصي ذإ ؛ طبضلاو
 نأ : يأ ؛ ةءورملاو ىوقتلا ةمزالم ىلع اهبحاص لمحت ةكلم : يه يتلا
 لخي ًائيش بكتري الو « ةريغصلا ىلع رصي الو ةريبكلا بكتري ال اهبحاص
 تافص مهيف رفوتت ال مهنأل ؛ ثيدحلل ًآالهأ اوسيل مهنكلو . ةءورملاب
 َىّدَأ نإ هانعمو يورملا ظفللا ةبقارمب ماتلا ءانتعالا : يه يتلا ؟ طبضلا
 مل كلذلو . "”ىدؤي ىتح هتركاذمب ثبشتلاو هيلع ةموادملاو , ىنعملاب

 لوبق دعاوق يف تررقت يتلا ٠ حيحصلا ثيدحلا طورش يه هذهو

 ثيدحلا : نولوقيف اهنع نوريعيو «٠ نفلا اذه لئاسم تررحت امل ثيدحلا
 . هلثم نع طباضلا لدعلا لقنب هدنس لصتا ام : حيحصلا

 : ةثلاثلا ةهبشلا

 ىبحي ةياور « ناتتثا الإ « أطوملا ١ تاياور نم قبي مل هنأ ناملكورب معز
 | . نسحلا نب دمحمو

 وأ ء «رأ مل ٠ : ًالثم لاق ولو « عقاولا هبذكي رهاظ أطخ اذهو : تلق
 . هثحب هيلإ لصو ام اذه ذإ ؛ فصنأل ..« نيتياور الإ هتاياور نم دجأ مل »
 . نيثحابلا ءاملعلا نأش نم سيل اذهو « ديق الب يفنلا قلطأ هنكل

 : « أطوملا ١ تاياور نم هيلع انعلطا يذلاو

 . هللا دمحب يدنع يهو ٠ كيعس نب ديوس ةيأور-١

 )١( ثيغتسملا ثيغ » رظنا 1816 ( .
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 . ءازجأ اهنم يدنعو « ىبنعقلا ةملسم نب هللا دبع ةياور 1

 . ءزج اهنم يدنعو « دايز نب يلع ةياور

 . ءزج اهنم يدنعو « بعصم يبأ ةياور -4

 . ءزج اهنم يدنعو « مساقلا نبا ةياور_ه

 ءزج ) « ةيروميتلا ةنازخلا يف اهنم ةخسن دجوت هذه بعصم ىبأ ةياورو

 . 210( 7119 ) مقر تحت « ( دحاو دلجم يف

 ينربخأ امك « دنهلاب ةيفصألاو ةيديعسلا ةبتكملا ىف ًاضيأ ةخسن اهنمو

 ميقملا يناغفألا افولا وبأ ةنسلا ييحم ثدجملا ةمالعلا انخيش كلذب

ملكت تاياورلا ضعب نم ةجرختسم ءازجأو ةدرفم عطق كانهو « دابآر ديحب
 ت

 يملع ةلق عم هيلع تعلطا يذلا وه اذهو « باتكلا اذه ريغ ىف اهنع

 ًاصوصخ هرفس ثحابلا لصاو ولو  رفسلا نع يعاطقناو ةاجزملا يتعاضبو

 . ريثك ريخب الإ عجري الف «٠ برغملا دالب يف

 : ةعبارلا ةهبشلا

 اهيلع رمي نأ ترمأ اهنأ : اهنع هللا ىضر ةشئاع نع كلام هاور ام

 سانلا كلذ ركنأف ء هل وعدتل تام نيح دجسملا يف صاقو يبأ نب دعسب

 هللا لوسر ىلص ام !سانلا عرسأ ام ) : اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقف « اهيلع

 . ( دجسملا يف الإ ءاضيب نب ليهس ىلع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 نم ثيدحلا اذه نأ مهضعب معزف ) : رداقلا دبع نسح يلع روتكدلا لاق

 دهتجا دقو « ( زاجحلاب يراجلا لمعلا هب اوديؤي ىتح كلام باحصأ عضو

 - دهتجأسو « يغبني امك ررحم ريغ هدر نأ الإ ةهبشلا هذه در يف روتكدلا

 )١( ةيروميتلا ةنازخلا سرهف» ©() ١58/17 ( .
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 : لوقأف « لطابلا اذه لاطبإ يف  هناحبس قحلا نم قيفوتلاو
 باحصأو « « حيحصلا ١ يف ملسم هاور حيحص ثيدحلا اذه : ًالوأ

 . مهريغو « ننسلا

 امك ء كلام باحصأو كلام قيرط نع يور ثيدحلا اذه نإ : ًايناث
 ةلاسر يف ليصفتلاب هلك كلذ انركذ دقو « هباحصأو كلام ريغ نع آضيأ يور
 . « كلام مامإلا أطوم ١ نع ةصاخ

 وه « كلام باحصأ هعضو هنأ معازلا معز يذلا ثيدحلا اذه نإ : ثلا
 . هنع روهشملا وه امك ٠ كلام هيلإ بهذ ام فلاخي هرهاظ يف

 برق تعضو نإف . دجسملا يف ةزانجلا عضوت نأ هركأو : كلام لاق
 ةالصب اهيلع دجسملا ىف نم ىلصي نأ سأب الف . .اهيلع ةالصلل دجسملا
 . (0هلهأب دجسملا جراخ قاض اذإ اهيلع يلصي يذلا مامإلا

 ملو « أطوملا » يف هاور نأ كلام ىلع دقتنا ءاملعلا ضعب نإف ؛ كلذل
 . هب لخأي

 ةشقانم ةلأسملا يفو !؟ مهبهذم فلاخي ام بهذم باحصأ عضي لهف
 . اهباب يف ةلصفم ةليوط

 ةهبش لطابلا لهأ تاملظ نم تاهبشلا هذه لاثمأ نم يقب دقو « اذه
 نب هللا دبع ىلوم عفان ةميق يف يلوخلا نيمأ بتاكلا كيكشت يهو ؛ ىرخأ
 2 عفان ثيدح ىلع كلام دامتعال . ًاضيأ ؛ أطوملا *ب لصتي اذهو « رمع
 . « أطوملا » يف هنع هراثكإو

 نيلدعملاو نيخرؤملاو نيثدحملا نم لضفلاو ملعلا لهأ عامجإو
 ليلد ُلدأ . .هناقتإو هطبضو هملعو هلضفو هتلالجو هتمامإ ىلع نيحرجملاو

 )١( »المدونة«()1١/؟١51(.



 هيلع ندند ام لج نإ لب « عفانل ةبسنلاب لصحي مل اذه لك نأ ىلع

نإو « ةنكل هيف تناك هنإ : عفان نع نيخرؤملا نم لاق نم
 هنإو ٠ يلاوملا نم ه

 . ىمليد

 : لوقأ

 عفر يذلا مالسإلا بسن دعب كاذ هرضي الف . .يلاوملا نم هنوك امأ

أورو ةنسلا ظافحو نيدلا ةمئثأ نم ريثكو « رفاكلإ رحلا عضوو ملسملا دبعلا
 ة

 امأو « كلذ ىلع دهاش ربكأ مجارتلاو خيراتلا بتكو « يلاوملا نم مه ملعلا

 . ملعلا ةيلط

 : رعاشلا لاق

 مّبعم ناَسِل َىَوُهَن اذ َكَضاَمَو ّىَقت ْنُكَي ْمَل ْنِإ ُباَرْعإلا ُمَقْنَي اَمَ

 امنإو « ىوقتو ناميإ بحاص هدقتني الام اذهف . .ًايمجعأ هنوك امأو

 . رامعتسالا بانذأ نييموقلا نم ةعدبو ىوه نححاص هدقتني

 انم ناملس » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىفطصملا لاق دقو !؟اذه فيك

 . 2106 تيبلا لهأ

 ْبَسّنلا ىَلَع ًالاَكّتا ىَوْقَتلا كدت َدلَق هنيد ُنْبا آلِ ْناَسْنِإلااَم َكْدْمَعَل

 بَهَل اَبأ َفيِرَّشلا ُكْرّشلا َمضَو ْدَقَو َسراَف َناَمْلَس ُمآلْسِإلا َمَقَر ْدَقَف

 ؛ ريبكلا » يف يناربطلاو ( 098/78 « كردتسملا » يف مكاحلا هاور )5١/5؟ (
)١( 
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 : لوقي هتلعجو ء يلوخلا تجعزأ يتلا يه ةقباسلا فاصوألا هذهو
 كا ةحلاص ةودق اكلام يطعت ال امبر فاصوألا هذه نذإ )

 كش ال يذلا مامأ بيرلا فقوم باتكلا نم هبارضأو يلوخلا فقي اذكهو
 ال يذلا رونلاو . هسمش عطست يذلا قحلا مامأ ددرتلاو ةريحلا فقومو « هيف
 ظ . هؤايض ىفخي

 لقاع تفتلي ال "”مجارتلا بتك اهتلقن يتلا ةمألا ءاملع قيثوت دعبو
 قيقحتلا رهظمب روهظلا نوبحي نيذلا ءايعدألا فناعزلا ءالؤه ليطابأل
 ءاملع باسح ىلع كلذ ناك ولو قبس نم ديلقت مدعو قئاقحلا فاشتكاو
 . هريغو مفانك ةنسلا ةمئأو ةمألا

 )١( ١ سنأ ني كلام «)8( .

 ءامسألا بيذهت هو . ( 44/١١ ظافحلا ةركذت هو ( 415/٠١ ) « بيذهتلا : رظنا قف
 « يبهذلل ربعلا هو ,( ”>ا//ه ) ؛ نايعألا تايفو هو .( ١١5/60 « تاغللاو
 , ( ١164/١ )* بهذلا تارذش »و « ( 1901/١ « نانجلا ةآرم هو ء( 1419/1)
 , ( 789/94 )© ةياهنلاو ةيادبلا »و

١5” 



 ةمتاخلا

  ةديدعلا هلئامش لك رصح ةلاجعلا هذله ىف ىفكي ال هَّنِإف : دعبو

 . تافّتصملا اهل تدرفأو . تافّلؤملا اهيف تبتك يتلا ةديمحلا هلاصخو

 يف ضايع يضاقلا هبتك ام لع ةمجرّتلا هذله مظعم يف تدمتعا دقو

 ةصاخلا هلوقن يف دمتعا امَّنِإ هنع بتك نم رثكأ َّنَأ تيأر ينأل ؛ « كرادملا »

 وه ضايع دعب ِكلام نع بتك نم ٌلكف « « كرادملا » ىلع هتايحو كلامب
 ٍفّلؤم يف ةّصاخ ةمجرت ِكلامل درفأ نمب آتبث انه ركذأسو ٠ ضايع ئلع ٌةلاع
 : صاخ

 ١- (ه178) ةنس لّوتملا ؛ ٌيملَّسلا ناورم وبأ كلملا دبع بيبح نبأ .

 . (ه105) ةنس ْئّفوتملا « هللا دبع وبأ راكب نب ريبُدلا-؟

 ةنس ْئَّقوتملا « ٌيرصملا ٌيرونيدلا ناورم نب دمحأ ركب وبأ
 - .(ه9١1م)

 م
 ةنس لفوتملا « ٌئسلدنألا ٌيئماغملا ىيحي نب فسوي رمع وبأ -4 - 1<

 . (ه؟5848)

 بقانم » (ه01) ةنس ئفوتملا « ٌثيبايرفلا دمحم نب رفعج ركب وبأ 0

 ْ . 6 كلام

 . 4« كلام لئاضف »

 . (ه70) ةنس لوقوتملا « ٌئبالودلا دمحأ نب دمحم رشي وبأ -'1

١9 



 ١ كلام لئاضف « .

 (هل* .

 ةنس وًفوتملا ٠ ٌييرصملا ٌيريشقلا ءالعلا نب ركب لضفلا وب أ يضاقلا ١

 . (ه“*:)

 )6٠"ه( .

 بقانم ) (ه59) ةنس لوقوتملا « مساقلا نب دمحم قاحسإ وبأ
 . « هنع ةأورلاو هخخويشو كلام

 (ه857) ةنس ْئّقوتملا « بارضلا ليعامسإ نب نسحلا دّمَحُم وبأ ١
 . 6 كلام نع ةاورلا »

 ةنس فوتملا « ٌيدادغبلا ٌيرهبألا حلاص نب دّمَحُم ركب وبأ '4
 , (ه46)

 . (ه785) ةنس ئفوتملا ؛ ٌيناوريقلا ديز يبأ نب هللا دبع دّمَحُم وبأ 6

 ةنس ْئَّقوتملا « ٌيروباسينلا هللا دبع نب دّمَحُم هللا دبع وبأ 75
 . (ه54:60)

 ١١7 ٌيكنملطلا دّمَحُم نب دمحأ رمع وبأ ٠ (ه4179) ةنس ئّقوتملا .

 (ه470) ةنس فوتملا « ٌيورهلا دمحأ نب هللا دبع رذ وبأ .

 ةنس ئّفوتملا ٠ ٌُيرتسّتلا دمحأ نب دّمَحُم هللا دبع وبأ يضاقلا 9
 . (ه48ه9)

 . « ءاقتنالا ١ (مه58) ةنس اوقوتملا « ٌربلا دبع نب فسوي رمع وبأ

١04 



 ةنس لوقوتملا « ٌيجابلا فلخ نب ناميلس ديلولا وبأ يضاقلا ١

 .(هغالغ)

 بيترت» . (ه055) ةئس وًفوتملا ( ضايع لضفلا وب أ يضاقلا 11

 . «كرادملا

 نييزت ١ . (ه١941) ةنس ىفوتملا ٌئطويّسلا نيدلا لالج ظفاحلا 7

 ْ . « ِكلام بقانمب كلامملا

 . © ِكلام بقانم » ٌيواوزلا دوعسم نب ئسيع-؟ 5
 ةنس ىفوتملا طاّشملا . نسح خيشلا ةمالعلا مامإلا انذاتسأو انخيش '0

 « نيدشرتسملا ةيغب :(ه١)

 00 دّمَحُم خيشلا 7

 نب كلام » ٌنيلوخلا نيمأ خيشلا ١"

 ا ٌقناّتكلا رصتنملا دّمَحُم ةمألعلا 4

 ؛« ةرجهلا راد مامإ » ٌيصابرشلا دمحأ روتكّذلا 4

 نم ةسماخلا ةنّسلا ٠١ مقر ؛ ِكلام نع ٌّصصاخخ ددع : ناميإلا ةّلجم ٠“

 . برغملا

 هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو « نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 . نيعمجأ ةبححصو

١0 





 00 ا ا ا ا ملعلا رشنل هيدصت

 0 ا ملعلا يف هسلجم

 0 ع هعرو لامكو كلذ يف هيرحتو ىوتفلل هيدصت

 0 ا تارظانملاو لادجلا نم هفقوم

 ممم مة م ممم مم مة مة ة ممم م مث ةروثأملا هلاوقأ نم ذبن



 ع4 .. د. ل لن م نر مر من اء نار ردة جف ءاق اق دة دقاق دة فة اعمق كلام مامإلا ثكثيدح

 ا ةيثيدحلا كلام مامإلا راثآ

 0 ا كلام مامإلا بهذم دعاوق

 ك7 000600000666000 م مة ممم ممن مم مي منت كلام مامإلا هقف

 نيا ا ا ا ع ع ع ع ع ع مم مة م م ما ملف يكلاملا بهذملا راشتنا

 الخ ل م ا ا ا ا م ل مة مة اء م مع م م ءلم ٍآيِلَع هللا لوسر ثيدحل هريقوت

 0“ لي هللا لوسرل ًاماركإ اهلهأل هريقوتو ةنيدملل هميظعت

 2 هسفن ةزع

 ال ءارمألاو كولملا مامأ هلالجو هتزعو ملعلا فرش هراهظإ

 0 00 دحأ ةاعارم نود قحلا لوق يف هتءارج

 مك م ةنيدملاب راثآلا ىلع هتظفاحمو كلام مامإلا ةلاصأ
 يا ا ا ا ا ا ع تاثدحملا هتهاركو نئسلا هعابتا

 :74قن. ل.ل. م.م ملء منة رة رز م مق قمة ةرلام م مة ة ةيقف هلمعو هتدابع

 4] 200000000002000 0 م ممم ممم ممم م ميثم عيفرلا هقوذو هرظن

 ل قحلاب هكسمتو ةنحملا ىلع هربص
 4 م م م ءءء ءءء ممم ةشقانملاو ةرظانملا يف هبدأ لامك

 ك4... لم ل م ل مل ملم و نق هلق مم فة قرفة فة ف مم اة ما ءععف هفّرطو هبدأ

 #١١ للم م م م م علم ل هتابتاكم

 لنا 0 ا ا ا ا ع ع ع ع ع ع ع ع يرمعلا ىلإ هتلاسر

 ١٠١4 ل. م م م م ع عم ديشرلا نوراه نينمؤملا ريمأ ىلإ مامإلا ةلاسر

 0 ا ديشرلا نوراه نينمؤملا ريمأ ىلإ كلام مامإلا ةلاسر ديناسأ

 ...1١40 لل ل لن ء م لق لق ق ة م مم مقاما ف نام مم هي اف ام ءاقاعف ةهبش عفد

 رو ا ا ا ا ع ئىلاعت هللا همحر هتافو

 00 ا ا ا ا ع ع ا ع هحدم ىف رعشلا نم ليق ام ضعب



 هب ةيمالسإلا ةمألا ةيانعو هلضف أطوملا باتك

 0 «أطوملا» ىنعم

 0 هيلع ءاملعلا ءانثو « أطوملا » لضف

 0 ( أطوملا  يقلتب ةيمالسإلا ةمألا مامتها

 0 هثيداحأ ددعو ؛ أطوملا  ةأور

 00 ؛ أطوملا ١ يف كلام جهنم

 0 « أطوملا » ديناسأ ةصالخ

 0 ع ةنيدملا لهأ لمعو « أطوملا »

 0 ةئيدملا لهأ لمعل ةيملعلا ةميقلا
 0 ةيملعلا ةنيدملا لهأ لمع ةقيقح

 00 ةنيدملا لهأ لمع ةيجح

 0 لوصألا بتك نيب ؛ أطوملا » ةبتر

 ةلم مة ة مة مم معلق « أطوملا ١ لئاضف نع ثدحتي رعشلا

 0 « أطوملا : حورش نع ةحمل

 همام ممم مة مة م لاء ممن مة م اة ة مم ة ثقب « يناقرزلا حرش »

 ةلم مل ملب ؛ ىفصملا هو « ىوسملا : يولهدلا هللا يلو احرش

 0 (« أطوملا » لوح نيقرشتسملا تاهبش ضعب ةشقانم

 0 ا ا ا ا ةمتاخلا



 هرج راد مام

 سنأ نب كلام مامإلا ةرجهلا راد مامإ خيرات 5 تاحفص هذه

 هلاوحأ يع اهتم هوصفتلا 68 0 ةمحر ىلاص هللا نيجي

 .هتايح #2 ٌلاوحأو فقاوم يه اّمْنِإو :مجارَّتلا باحصأ ةقيرط ىلع
 .اهراهظا انذيأ تامه و هناوقأ ضع ةقافتسمم

 -وأ :هلاوقأ نم لوق تحت ايوطنم فقاوملا كلت ضعب نوكي دقو

 :ههبرخشت ىلق: بهل تلصح لاح ةعقاووأ ةنطقش وأ هلاهقأ نم. لعك

 ب :ًادومحم افصو لكتييل ؛ةّيلج اهكأو هروص ف هزوبو هررحتو

 تاتا

 لصقلا بيتم فاقول انوعد اموءاقل وحنا يساتيلاب ىلع اكأو
 ةأمتيزدكو ةةاقةساو ٌةدافإ :هل اننيقلتو :ملعلل انلوانت # ةماركلاو

 انام بة سا ورب ايد اياد عين اهامحمأ واف دقت كارا سلق و

 .هقيرط ناك امهم قحلل ابلطو ءركنملا نع ايهنو ,فورعملاب ارمأو

 نات - توريَب 1971 ةنتم تشيب كيكو اهشَسأ /“
 عوغب طوب [لامطقمتوتقم ملأ 8ةزكمدبرت 1971 8ءأمانت - ا عطقلمات 7

 عادطازع مهع اما هاطدرمدع قلأ 8دربلمسم 1971 8ءرعمبتاط - انطهم 2 - ي

 ناتبل- تريب 9424-11 ب ص +981 5 804810/11/12فئته
 1107 2290 تيري - حلصلا ضاير +961 5 804813.سكاف
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